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01 Lidt om opstart af projektet
Forhistorie

02 Opstart med FaceBook og hjemmeside som 
omdrejningspunkt

Siden november

04 Valg til bestyrelse 
Tilmelding til arbejdgrupper

Stiftende generalforsamling

03 Et bud på en tidsplan og dens udfordringer
Tidsplan

05 Afslutning med spørgsmål og kommentarer
Spørgsmål



Frederikke Larsson
Sekretariatsleder  

Sammenslutningen af 
Steinerskoler i Danmark

Ole Carl Petersen
Konsulent 

Dansk Friskoleforening 
og Friskolernes Hus

Ida von Bülow
Leder  

Nordstjernen, Rudolf Steiner 
børnehaven i Valby

Jan Magnussen
Uddannet Steinerlærer ved 

Sophia seminariet. 

Tidligere administrator på 
Vidar Skolen og skoleleder 
på Steinerskolen i Kvistgård



Idéen opstod blandt forældre i Rudolf 
Steiner Børnehaven Nordstjernen 
Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud og Sammenslutningen 
af Steiner Skoler faciliterer indtil projektet til støtteforeningen er etableret. 
Herefter bakker Sammenslutningerne op om skoleprojektet med råd, 
vejledning og netværk.



FaceBook - 94 følger 

Hjemmeside 

Kontakt til Københavns Kommune 
angående bygning 

Poster udsendt til steiner-
institutioner i Storkøbenhavn 

Siden november



Anmeldelse til ministeriet for  
Børn, Undervisning og Ligestilling2018

Skolestart 2019

AUGUST

AUGUST

Tidsplan 



EFTERÅR 2018FORÅR 2018 FORÅR 2019

NOVEMBER FEBRUAR FEBRUAR JUNI AUGUSTFEBRUAR MARTS APRIL AUGUST OKTOBER

Interesserede 
forældre og andre 
melder sig ind i 
Støtteforeningen

Anmeldelsesskema  
sendes til Ministeriet 
for Børn, 
Undervisning og 
Ligestilling

Indskrivning af  
børn til bh.kl 

Vedtægter indsendes 
og indbetaling af  
depositum på 
10.000 kr.

Konstituerende 
bestyrelsesmøde i 
Støtteforeningen

Markedsføring  
af projektet

Oprettelse af 
bestyrelse i den 
selvejende institution

Skolens  
placering  
besluttes

20.000 kr

1. skoledag 

august 2019 

Oplysningsskema 
indsendes

10.000 kr



Vigtig og 
stor opgave





… se mere på http://
www.byenssteinerskole.dk/bygning/

Byens Steinerskole

Eventuelt etablering af en 
vuggestue og en børnehave



Arbejdsopgaver indtil august 2019

Forældredrevet 
proces

Bestyrelsesarbejde 
5 bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleant(er)  
- Tovholder / økonomi /  

Arbejdsgrupper 
- Finde en bygning 
- Kommunikation og markedsføring 
  



En ambassadør er en person, der ønsker at 
arrangerer kaffemøder med andre interesserede 
forældre. 

Et kaffemøde kunne være: 

- af 1,5 timer en aften eller i weekenden 

- med 6-8 personer 

- en samtale om valget af skole 

- hvor en steinerlærer deltager og fortæller om 
skolens pædagogik

Ambassadører



Spørgsmål ?



Stiftende 
generalforsamling



Formål:
Foreningens formål er, at bidrage til oprettelsen og 
støtte ”Den selvejende institution – Byens Steinerskole”, 
en friskole baseret på waldorfpædagogikken. Hvorefter 
støtteforeningen kan nedlægges efter reglerne om 
opløsning.

§2Vedtægtsforslag ligger på hjemmesiden 
Valg til bestyrelse 



Hvem ønsker at stille op? 

Opstilling til 
bestyrelsen 



Valgproces 

Alle har én stemme

De valgte konstituerer sig selv med en formand, 
næstformand og kasserer ved første bestyrelsesmøde

2 min. præsentation af sig selv

Stemmeafgivelse sker skrifteligt. 
De 5 med flest stemmer bliver valgt som 
bestyrelsesmedlemmer

Nr 6-7 bliver suppleant(er)

Stående applaus til de valgte



01 Navn

02 Mail / mobil

03 Kompetance / 
arbejdsgruppe

04 Sendes til 
admin@byenssteinerskole.dk

Arbejdsgrupper 
Navnene sendes videre  til bestyrelsen

mailto:admin@byenssteinerskole.dk


Spørgsmål?


