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REFERAT AF ÅRSMØDE 
9. Maj 2017 kl. 19.00-21.30.

Der var fremmødt ca. 40 forældre, bestyrelsen samt et antal lærere.

Dagsorden:
1.   Velkomst v/ bestyrelsesformand Peter Jahn (mødeleder)
2.   Formandens beretning v/ Peter Jahn
-    Året der gik
-    Det godkendte regnskab 2016
3.   Beretning fra skolen v/ rektor Elsebeth Østergaard
4.   Beretning fra lærerne v/ Christine Malone og Bo Madsen
5.   Steiner HF 2018/2019 v/ Ingrid Sørensen
6.   Skolens byggeprojekt v/ rektor Elsebeth Østergaard
7. Beretning fra skolens liv og tilsynserklæring v/ skolens tilsynsførende Ove Frankel
8.   Valg til bestyrelsen.
Der skal vælges 4 faste bestyrelsesmedlemmer:
-    Peter Jahn er på valg og stiller op til genvalg
-    Lars Arne Jensen er på valg og stiller op til genvalg
Endvidere er der valg til to bestyrelsesmedlem (afgåede medlemmer).
-    Herudover skal der vælges 2 suppleanter.
9.   Evt.

Ad. 1 Velkomst v/ bestyrelsesformand Peter Jahn (mødeleder)
Peter Jahn bød velkommen til årsmødet.

Formandens beretning v/ Peter Jahn
Peter Jahn redegjorde for baggrunden for bestyrelsens sammensætning med henholdsvis 
præsidemedlemmer, forældrevalgte og medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen har afholdt 9 møder.
2016 har været et godt økonomisk år med et samlet resultat på ca. 2 mil. Kr. Skolen skal ikke genere 
overskud, men overskuddet skal være med til at finansiere afdrag på byggeriet, når det står færdigt. 
Den 1. april 2016 blev skolens nye rektor Elsebeth Østergaard ansat, og bestyrelsen er meget tilfredse med 
Elsebeth. I december 2016 blev den nye gymnasielov med blandt andet mulighed for at etablere Steiner HF 
vedtaget. I 2016 kom der endelig gang i beslutningen om det nye byggeri. Det er vigtigt at budgettet på 22 
mill. kr. overholdes. Beretningen blev besluttet med applaus.

Det godkendte regnskab 2016 v/ Peter Jahn
Peter Jahn gennemgik regnskabet i hovedtræk. Peter Jahn henviste til at revisorens årsrapport og revisions 
protokollatet lå til gennemsyn i salen.

Ad. 2 Beretning fra skolen v/ rektor Elsebeth Østergaard
Kollegiet har arbejdet med visionsarbejde for skolen, herunder hvilke grundværdier, der
kendetegner skolen. Endvidere har kollegiet arbejdet med fagenes progression med det formål at knytte 
fagene bedre sammen og styrke samarbejdet mellem lærerne. Endelig har kollegiet arbejdet videre med et 
formativt bedømmelsessystemet på skolen (i modsætning til en summativ bedømmelse).
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I forhold til undervisningen fortsætter skolen med samfundsfag i 8. og 9. klasse. Endvidere bliver der arbej-
det med at implementere IT uddannelse af lærerne.

I forhold til elevstøtte på skolen er der blevet foretaget et kvalitetsarbejde, herunder konsekvent udarbej-
delse af handlingsplaner for de (p.t. 30 elever), der har brug for støtte. Der har været afholdt to studiedag 
med kollegiet, som blandt andet har handlet om tilpasning af undervisningsmiljøet for elever med særlige 
behov, behov for at drøfte det antroposofiske menneskesyn i forhold til elevstøtte, flere specialpædagogiske 
redskaber.

Der er blevet indført en række nye retningsliner, som findes på skolens hjemmeside (krænkelse og mobning, 
fravær, fri, klage). I forhold til skolens hjemmeside har der været arbejdet med at den gjort mere brugerven-
lig. Den nye hjemmeside forventes klar ved skolestart 2017.

Både under – og overskolen har et aktivt elevråd. For så vidt angår overskolen har deres elevråd haft fælles 
møder Kvistgård - og Michaelskolen, blandt med det formål at styrke overgangen til overskolen samt 
udvide elevernes omgangskreds.

Ad. 3 Beretning fra lærerne v/ Christine Malone og Bo Madsen
Bo gennemgik Steiners baggrund og motivation for at udvikle den sociale impuls, kaldet for tregreningen. 
Med udgangspunkt heri påpegede Bo vigtigheden af at være bevidst om, at Steiner skolernes sociale 
impuls er selve motivationen/begrundelsens for dens berettigelse. Selvforvaltningen er en del af 
tregreningen og det skal ses i lyset her af, at lærerkollegiet først efter ti års drøftelser besluttede, at der 
skulle ansættes en skoleleder. Hvis Vidarskolen fortsat skal være en skole med et frit åndsliv, med 
baggrund i tregreningen er det bestyrelsen, skolelederen og lærernes opgave at finde ud af, hvordan dette 
forvaltes fremover. Skolen skal finde ud af, hvad det sige at være en Waldorf skole med en skoleleder. 
Vi skal sikre, at lærerne stadig er engagerede og ansvarlige – også med en skoleleder.

Ad. 4 Steiner hf / Rudolf Steiner Ungdomsuddannelse 2018/2019 v/ Ingrid Sørensen
Lov om de gymnasiale uddannelser fra december 2016, giver Steiner skolerne mulighed for at udbyde en 
to-årig hf-eksamen uden afholdelse af prøver. Der ligger en stor anerkendelse af Steiner skolerne i denne 
mulighed. Herudover er det dejligt, at eleverne bliver berettiget til SU, samt at skolerne får tilskud til 11.-12. 
klasse.
Der bliver stillet nogle særlige uddannelseskrav til lærerne, og Vidar skolen er ved at afdække lærernes 
kompetencer og deres eventuelle efteruddannelsesbehov. Endvidere bliver der ansat nye lærer, blandt an-
det fordi der er en lærer, der går på pension. I forhold til fagene og timetallet sker der ikke ændringer, 
da fagene og timetallet allerede lever op til de krav, der stilles. Der stilles krav om, at der er minimum 20 
elever i de enkelte klasser. Skolen er klar til at gå i gang med det faglige for skoleåret 2017/2018. 
Rent formelt påbegyndes uddannelsen dog først for skoleåret 2018/2019.

Ad. 5 Skolens byggeprojekt v/ rektor Elsebeth Østergaard
I lang til har det ikke været muligt at se noget konkret i forhold til byggeriet, da meget af det der har 
foregået har været ”papirarbejde” og myndighedsgodkendelse. Skolen glæder sig til at byggeriet står fær-
dig i sidste halvår af 2018.
Når byggeriet er færdig vil 5.-8. klasse være i stueetagen og 9.-12. klasse vil være på 1. sal. Alle lokalerne 
udvides med 5 m2, der vil bliver etableret ventilation, nyt lys og bedre akustik. På begge etager bliver 3 
toiletter. Der bliver lavet en foyer i 2 etager, der hvor Mikaelsgangen er i dag. Her vil blive plads til mulighed 
for udstillinger, fællesmøder mv.
Musik flyttes fra hovedbygningen over i en nybygning mellem salen og eurytmi. Musiklokalet øges fra 53m2 
til 103 m2 med højere til loftet og bedre rumvolume. Der bygges en ny foyer foran salene, som kan bruges 
til multirum med trampesal, dans og musik. Både hovedbygningen og salene bygges som træhuse med 
runde træsøjler og trædragere. Facaderne er træfacader.

Ad. 6 Beretning fra skolens liv og tilsynserklæring v/ skolens tilsynsførende v/Ove Frankel
Ove Frankel er valgt som skolens tilsynsførende.
Tilsynserklæringen findes på skolens hjemmeside www.vidarskolen.dk
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Ad 7. Valg til bestyrelsen.
Følgende blev valgt med applaus, uden kampvalg:

Peter Jahn, (bestyrelsesmedlem)
Lars Arne (bestyrelsesmedlem)
Peter Glahn (suppleant)
Jette Bebe King (suppleant)

Ad. 8 Evt.
Der kom en opfordring til skolens bestyrelse om at overveje, at skolen yder friplads i takt med, at skolens 
økonomi er blevet bedre.

Der var forslag om, at skolen strammer op på rygepolitik og mobilpolitik. Endvidere var der en forundring 
over, at eleverne fra 9. klasse må bruge mobiltelefon.
Elsebeth oplyste, at skolen starter en rygekampagne i efteråret. I det kommende skoleår vil der blive stram-
met op på mobilpolitikken.

Referent: Eva Gierding


