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Referat af årsmøde 2019 

Dato: 16.marts 2019 

Tid: 12.00-14.00 

Sted: Rudolf Steiner Skole i København  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

5. Valg af suppleant 

6. Beretning fra tilsynsførende 

7. Valg af tilsynsførende 

8. Ændring af vedtægter 

9. Forslag 

10. Evt. 

 
 

1. Valg af dirigent 

Dorte Lønsmann valgt som dirigent og ordstyrer. 

Rettelser til dagsorden: Punkt 6 og 7 fremrykkes efter punkt 2. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ bestyrelsesformanden Peder Walsøe 

Fokus på trivsel 

Bestyrelsen havde i 2018 fortsat fokus på trivsel, som var et af bestyrelsens prioriteringsområde for 

2018.  

Nye linoleumsgulve 
Bestyrelsen og ledelsen har i samarbejdet med Wihlborgs gennemført omfattende renovering af 
skolens indendørs arealer. Følgende forbedringer er gennemført:  

- udskiftning fra tæppefliser til linoleum 
- etablering af et tekøkken v. lærerværelset 
- etablering af et klasselokale i stueetagen 
- etablering af et mødelokale i stueetagen 

Den nye gulvbelægning har betydet en markant forbedring af indeklimaet.  

Investering i IT 
Skolen har investeret i 15 nye computere, hvilket har højnet kvalitet af IT undervisningen. 

Rengøring 
Skolen har indgået en ny aftale med Sjællands rengøring. Rengørings aftalen dækker både i 
børnehaven og skolen. Der er nu daglig rengøring. 
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Skolens øvrige afdelinger 
 
SFO 
I 2018 har vi oplevet en SFO i udvikling. Der er tilmeldt 90 børn fra bh.kl til 3.kl i SFO. SFO´ens inde- 
og udeliv er fortsat i fokus. Der har været afholdt flere hyggelige fester, og trivslen er i top. 
 
Børnehaven 
Børnehaven har haft et spændende år. Børnehavens legeplads er blevet fornyet med et nyt 
gyngestativ og nye børne-garderobeskabe.  
Børnehaven havde i starten af 2018 et stort antal af børn i børnehaven, og har arbejdet med 
overbelægning frem til sommeren. Efter sommerferien faldt børnetallet drastisk, men var igen 
stigende fra december 2018.  
 
Vedrørende bestyrelsen initiativ vedr. donation af  forædreindskudet 

Bestyrelsen har opfordret forældrene til at donere forældreindskudet til skolen, for at 

nedbringe/afvikle skolens negative egenkapital fra de tidlige år . 

Initiativet blev ikke afsluttet i 2018, men forventes at blive genoptaget i løbet af de kommende år.  

 

Forventninger til det kommende år 

Skolen 
Det forventes, at skolen får endnu større elevtilslutning fra august 2019 med i alt 191 elever. Skolen 
er i god udvikling. 

Børnehaven 
Vi arbejder på at bygge en stærkt afdeling med fokus på kerneopgaven.  
Dette betyder blandt andet, at børnehaven får hjælp og support til det administrative fremadrettet. 
Dertil vil vi snart introducere nye, udvidede åbningstider i børnehaven.  

Børnehaveklassen 
Vi kan konstatere en overvældende interesse for den kommende børnehaveklasse for skoleår 
2019/20, samt en løbende søgning på mange klassetrin. 

Generelt 

Bestyrelsen ser frem til endnu et år med det gode samarbejde med ledelsen.  

Det nye budget for 2019 er godkendt af bestyrelsen. 

 

Diverse spørgsmål fra salen- vedrørende eurytmi og besparelsesområder. 

Forslag fra forældrene om eurytmi som en emneuge 

 

Beretningen er godkendt af forældrekredsen. 

 

3. Tilsynsførende  

Viggo Nørgaard Nielsen repræsenterer det faglige tilsyn. Viggo Nørgaard Nielsen fremlagde 

tilsynsrapporten som en mundtlig beretning. Tilsynsførende har aflagt tilsynsbesøg, den 26. og den 

27.februar 2019. 

Tilsynsførende har hovedfokus på fire kernefag:  

Dansk, Matematik, Historie, og Engelsk.  
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Hovedformål: Friskolen skal stå mål med , hvad der vis kan forventes i folkeskolen.  

Dette betyder, at friskolen skal give en undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolen. 

 

Opsummering: 

Vedr. det humanistiske fagområde 

Faglige integration af de humanistiske fag fortrinsvis i HF.  

Flot engelsk undervisning. 

Matematik 

Stærk og kompetent undervisning i matematik  

Praktisk-musiske fag 

Højt prioriteringsområde.Højt niveau af kreativitet. 

Dansk  

Fokus på læseforståelse. Tilsynsførende har afprøvet læsning ved en stikprøve. 

Dannelse  

Viggo Nørgaard Nielsen har også fremhævet skolens tradition omkring morgensang  ( Dansk 

Sangbog) og i klasserne, hvilket styrker skolens dannelsestradition. 

 

Skolen har også et vedvungerende elevråd. 

 

Undervisningen vurderes at stå mål med kravene til undervisningen i folkeskolen. 

Den skriftlige rapport kan hentes via Tylsynsportalen fra stut maj 2019. 

 

 

4. Valg af tilsynsførende 

Bestyrelsen indstiller Viggo Nørgaard Nielsen som tilsynsførende i perioden 2019-2021. 

Viggo Nørgaard Nielsen blev valgt enstemmigt.  

 

 

5. Årsregnskab 

Skolerne er en levende organisme- det handler først og fremmest om en balance. 

Skolens samlede økonomiske resultat for 2018 udviser et underskud på XXXX dkk. Resultatet 

afspejler to hovedudfordringer:  

- Manglende børn i børnehaven har en betydning i det samlede økonomisk billede 
- Sygdom og vikarudgifter har ikke holdt sig indenfor den budgetterede ramme. Dette skyldes 

flere længerevarende sygdomsforløb og den udvidede personaleudskiftning, både i skolen 
og i børnehaven. 

Bestyrelsen og ledelsen har gennemgået alle tal, og har lagt et økonomisk ansvarligt, men også 
visionært budget for 2019.  

Revision virksomhed Brandt står for udarbejdelsen af den årlige årsrapport, samt protokollat og har 

ingen bemærkninger. 

 

Regnskabet skal godkendes af forældrekredsen: 

Regnskabet blev godkendt. 
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(Hoved- og nøgletal vil blive tilgængelige på hjemmesiden sammen med referatet) 

 

 

6. Valg af bestyrelsen 

To bestyrelsesposter på valg: 

1. Tomas Damsgaard-  genopstiller ikke  

2. Peder Walsøe-  genopstiller  

 

Peder Walsøe blev genvalgt. 

Maria Gersby Cisse` har stillet op til bestyrelsen og blev valgt. 

Bestyrelsen og skoleledelsen takkede Tomas Damsgaard for hans indsats i bestyrelsen. 

 

7. Valg af suppleanter 

Rikke Munck Petersen har stillet op som suppleant og blev valgt. 

 

8. Ændring af vedtægter 

Bestyrelsen stiller forslag om navneændring fra Rudolf Steinerskolen i København til  Waldorf  Skole 

i København. Der er derfor tale om en vedtægtsændring. 

Baggrunden for denne ændring er enig lærerkollegiet og et fælles ønske om progressiv og moderne  

skole, med fokus på waldorfpædagogikken. Skolens formål er uændret. 

 

Afstemningsprocedure i trin:  

1. Forslaget om navneændringen blev behandlet på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen har stemt 

om forslaget. Bestyrelsen har stemt for, at navneændringen fremlægges for 

forældrekredsen. 

2. Forslaget om navneændringen fremlægges på Årsmødet til afstemning. Forældrekredsen 

tager stilling til forslaget. 

3. Efterfølgende vil den nye bestyrelse stemmer på det første møde om navneændringen kan 

godkendes. Efterfølgende bliver navneændringen ændret i skolens vedtægter. 

 

Resultatet af afstemningen: 

32 for  

2 har ikke stemt 

Ingen har stemt imod 

Forældrekredsen har hermed stemt for navneændringen, og forslaget om navneændringen indstilles 

nu videre til behandling på det første bestyrelsesmøde.   

 

9. Forslag 

Intet forslag 

10. Evt.  

Ikke noget eventuelt. 

 

 

 

 


