Generalforsamling i Byens Steinerskole
30. september 2020
Referat
Sted: Byens Steinerskole, Tomsgårdsvej 28 i København NV

1. Velkommen, valg af dirigent (Jari Due Jessen) og referent (Morten Øyen)
Generalforsamlingen skulle have været afholdt i foråret, men coronakrisen har
gentagne gange fået bestyrelsen til at udskyde den til vi kunne holde den fysisk og det
kunne passe så vi også kunne få den tilsynsførende med.

2. Den pædagogisk tilsynsførende fremlagde beretning
Det er en del af lovgivningen, at en friskole skal have en tilsynsførende, der observerer
undervisningen, taler med eleverne og lærerne og fører kontrol med, at skolen ”står mål
med”, hvad der kræves i folkeskolen.
Efter hvert skoleår aflægger den tilsynsførende rapport til ministeriet, rapporten vil
sidenhen blive tilgængelig på skolens hjemmeside.
Annelise Dahlbæk (AD) er vores tilsynsførende, hvilket hun også er for bl.a. Frederik
Barfods Skole. Annelise er cand.pæd. i musik og generel pædagogik, har skrevet flere
bøger om pædagogik, og har tidligere undervist i pædagogik og psykologi på Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium og været lektor på læreruddannelsen Zahle.

Den tilsynsførende aflagde beretning for det forløbne år.
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AD gennemgik, hvad det vil sige at være tilsynsførende og hvordan det havde været at
være det på Byens Steinerskole i år 1 og med coronakrisen i foråret.
Coronakrisen har givet nogle benspænd – både for undervisningen, men også i forhold
til at kunne observere undervisningen, hvor det ikke har været muligt at opleve alle fag
endnu. AD har dog oplevet skolens håndtering af corona-udfordringen – heriblandt
udeskole – som meget professionel.
AD har observeret en række fag, blandt andet hovedfag og musikundervisningen. Hun
fortalte, at hun observerer variation i undervisningen og meget engagement fra lærerne.
Det afspejler sig også i de samtaler hun har haft med lærerne, i deres holdning til børn
og måden de forbereder sig til undervisningen.
AD fortalte, at hun har observeret en undervisning, der giver eleverne et godt overblik
og er meget sanselig, hvilket hun beskrev som imponerende.
I den nærmeste fremtid har vi aftalt, at AD vil holde et oplæg for lærerne om
differentieret undervisning og undervisning, der involverer eleverne. Noget hun også har
skrevet bøger om.

3. Ledelsens beretning, beretning ved skoleleder Frederikke Larsson
Hele FLs beretning kan i den nærmeste fremtid læses på hjemmesiden.
FL beskrev et meget begivenhedsrigt første år for skolen.
I august 2019 startede Byens Steinerskole på Nyelandsgaarden på Frederiksberg med
cirka 58 elever da vi startede. Med en meget engageret lærerflok, efter et stort arbejde
fra forældre og lærere med at få lokalerne klar til skolestart.
Den første tid var præget af at skabe relationer, for alle kom fra forskellige steder.
Temaet i starten var at ”arbejde med hånden”. Nye elever kom til, andre viste sig ikke at
skulle være hos os.
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Efter kort tid viste sig et brændende behov for en børnehave. Vibeke og Peter blev
ansat til at hjælpe i Fritidshjemmet og gøre det pædagogiske forarbejde til at åbne en
børnehave. Startede i februar 2020 med cirka 21 børnehavebørn.
Der er et stigende behov og vi vil derfor udvide børnehaven til cirka 45 børn, med cirka
12-15 internationale børn, når vi flytter til Otto Busses Vej.
Efteråret 2019 gik også med at finde ud af, hvilke årstidsfester ønsker vi og hvordan
skal de fejres. Vi introducerede blandt andet en ny årstidsfest i Steinerregi: FN-dagen,
som lå i tråd med ønsket om at blive rettighedsskole, hvilket vi er blevet i 2020.
I begyndelsen af 2020 besluttede bestyrelsen og skoleleder Jan Magnussen at opføre
samarbejdet. Siden marts er daglig ledelse bestået af Frederikke Larsson og fra april
også Stine Guldmann.
Corona ramte og gav en masse udfordringer. Udeskole i stor stil. Lejemålet opsagt før
tid da Frederiksberg Kommune fik behov for lokalerne og ikke kunne finde anden
løsning. Betød vi flyttede undervisningen til Grønholt.
Den erfaring forstærkede os i troen på, at vores bybørn også skal have noget jord under
neglene for det gør noget magisk. Vi ville også gerne fra starten gerne være en grøn
skole. Samarbejdet med Grønholt starter op igen efter efterårsferien.
Da skoleåret sluttede, var vi næsten 90 elever.
Da vi i sommerferien fik at vide, vi ikke kunne være på Otto Busses Vej efter
sommerferien gik et større arbejde med at finde nyt tag over hovedet. I en feberredning
landede aftalen om Tomsgårdsvej, hvor vi er nu.
Byens Steinerskole er i dag 117 elever og nye gode og engagerede lærere er kommet
til. Hertil er der børnehaven, der fortsat er på Nyelandsgaarden, men asap flytter
sammen med skolen.
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Fritidshjemmet består nu af et nyt korps af lærerstuderende efter samarbejdet med Tom
er ophørt. Der er ugentlige pædagogiske samarbejdsmøder med de ansatte i
fritidshjemmet. Anne Katrine er blevet vores madmor, det startede på Nyelandsgaarden,
og vi har lejet en køkkenvogn til hende på Tomsgårdsvej.
Fremover vil skolen forsøge at lave digitale nyhedsbreve for bedre at give indtryk af,
hvad der foregår på skolen nu, hvor corona gør den normale gang og følelse med
skolen for forældre mere udfordrende.

4. Bestyrelsens beretning
Hele bestyrelsens beretning kan i den nærmeste fremtid læses på hjemmesiden.
Bestyrelsesmedlem Jakob Bo Clausmarch gav beretning om bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsens arbejde det første halvandet år har været meget brandslukning og
problemløsning. Især med placering af skolen, der fylder meget. Mangler stadig at lave
arbejdet med, hvordan ledelsen skal se ud og en mere formel langsigtet strategi for
skolen. Vi vil dog allerede gerne nu varsle, at vi kommer til at se på vedtægterne på ny
og på et tidspunkt foreslå vedtagelsesændringer. Ændringer i vedtægterne skal
vedtages af generalforsamlingen.
Det har indtil nu været lidt som at opfinde tingene mens vi løber, så vi håber nye kræfter
vil komme med – forhåbentlig nogle, der er bedre end os til formalia. Det har høj
prioriteret, hvordan ledelsen skal udformes og skolen skal drives fremadrettet. Derfor
kommer også en diskussion om ændringer af skolens vedtægter. Bestyrelsen ønsker at
det arbejde der blev sat i gang til høstfesten om at få forældre engageret i diverse
udvalg udrulles og at man som forældre på den måde kan have medindflydelse uden at
sidde i bestyrelsen.
Kommentarer fra forældre:

Byens Steinerskole / Waldorf International School Copenhagen
Tomsgårdsvej 28, 2400 København NV
kontor@byenssteinerskole.dk +45 71 96 70 52
www.byenssteinerskole.dk

4/9

Der var spørgsmål, om bestyrelsen mangler nogle særlige kompetencer for eksempel
på økonomi og ledelse. Frederikke Larsson bemærkede, at det også er vigtigt for en
skole med et særligt pædagogisk ståsted at have en struktur for bestyrelsen, der sørger
for bestyrelsen, ikke kun inkluderer forældre på skolen, men også har en eller anden
form for steinerpædagogisk eller antroposofisk ballast.
Bestyrelsen skal være bedre til at lave referater, som også er tilgængelig for forældrene.

5.

Valg til bestyrelse

Alle de, som allerede sidder i bestyrelsen, var ikke på valg.
Den består af:
Bestyrelsesforperson Alma Oliveros - forælder til Kalle 1. Kl. og Linus 2/3 kl.
Jakob Bo Claumarch - forælder til Charlie 4 kl. Og Kaya 5/6 kl.
Catharina Thiel Sandholdt - forælder til Vera 1kl. Og Anna i skolens børnehave
Lærkelunden.
Morten Øyen Jensen - forælder til to kommende børn på skolen
Hanna Helena Bjarnø - forælder til to kommende børn på skolen
Nyvalgt til bestyrelsen blev:
Jari Due Jessen – forældre til Smilla, 4. klasse og Aviaya 5./6. klasse
Nikhil Thakur forælder til Aaryav 2./.3. International
Rajesh Veluswamy forælder til Keshav 1. International
Thomas Vestergaard forælder til Mackenzi 4. klasse
Martine Noring Goehring forælder til Jefferson 2./.3. klasse
Hertil meldte to forældre til at støtte op om ledelsens arbejde på anden vis:
Katrine Borg Albertsen (Asbjørn 1. klasse+Ebbe Lærkelunden) vil gerne være en del af
en gruppe, der arbejder med, hvordan skolen er ambitiøs og har et fagligt højt niveau i
alle fag.
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Trine Østergaard (Zoe 2./.3. International) vil med sine kompetencer og erfaring gerne
hjælpe med at støtte bestyrelsen i at få struktur om arbejdet og lave nye
arbejdsgrupper.
Den nye og større bestyrelse vil blive indkaldt og have det første møde umiddelbart
efter efterårsferien.

6. Status på placering
Bestyrelsesmedlem Catharina Thiel Sandholdt gav status på skolens placering.
Byggetilladelsen til at opsætte skolen på Otto Busses Vej er stadig ikke kommet.
Københavns Kommune har fået alt, hvad de skal have, og de bør give en tilladelse
snarest.
Det som konkret har trukket byggesagen ud, er, at vejrforholdene på Otto Busses Vej
skal være godkendt til bløde trafikanter, dvs. børn, og der har DSB, der ejer hele
området, taget lang tid om at indlevere en tilstrækkelig plan, Københavns Kommune
kunne godkende.
Bestyrelsen melder ud så snart den er i hus – og byggearbejdet kan begynde! Det vil
tage cirka 10 uger fra godkendelsen ligger til vi kan flytte ind.
Det er bestyrelsens vurdering, at vi ikke kan flytte skolen i en weekend. Derfor er det
mest realistisk, at skolen flytter i juleferien til Otto Busses Vej og det nye kapitel dér for
alvor begynder på den første skoledag i det nye år.
At det har trukket sådan ud, er sindssygt frustrerende. Ikke mindst fordi, vi har været
klar længe til at rykke, og det på den måde har været ude af vores hænder.
Vi har også erfaret, at det kan være utrolig frustrerende og drænende at være afhængig
af andre.
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Det er vores drøm – og har været det længe – at Byens Steinerskole skal ligge på Otto
Busses Vej i det nye spændende, kreative og grønne område. Med samarbejde med
BaneGaarden og Søren Ejlertsen. Vi mener faktisk også, at vi passer perfekt ind.
Vi må også erkende, at det er hårdt for os alle, når vi ikke har sikkerhed om vores
placering.
Det oplevede vi på den hårde måde i sommers, da tidsplanen for Otto Busses Vej
smuldrede. Vi nåede at have en midlertidig lejeaftale med Københavns VUC om lokaler
lige ved Nørreport, men dem ville Københavns Kommune ikke godkende – det ville
kræve en ny byggeansøgning og det tager mange måneder. Lokaler på Lindevangs Allé
8-12 (tæt på Nyelandsvej) røg også på guldet lige da kontrakten skulle underskrives.
En lang historie kort: så var Tomsgårdsvej i Nordvest den eneste mulighed, vi havde for
en bygning som Københavns Kommune så hurtigt ville godkende fordi den havde været
godkendt til små skolebørn før. Det var en feberredning.
Den situation, ønsker vi aldrig at stå i igen!
Grunden på Otto Busses vej har vi kun en aftale med DSB om til 2024 – tiden går og så
er vi ikke garanteret at kunne blive. Det kommer an på, hvordan den store plan for hele
området lander.
Med den hast skolen vokser, løber vi også i pladsproblemer på den nuværende grund
på et tidspunkt, så også der skal der ske noget på sigt. Enten på Otto Busses Vej eller
et andet sted.
Derfor har vi også en dialog med ejerne af bygningen på Frederiksberg på Lindevangs
Allé 8-12, som VUC Frederiksberg tidligere ejede. Det er en bygning, vi i så fald kan
vokse til en fuldt udbygget skole med 12 klassetrin og børnehave i, og hvor vi kan lave
en meget længere lejekontrakt.
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Det er nærmest umuligt at finde den perfekte bygning til en helt ny friskole i København,
som kan blive godkendt, hvor man kan blive og vokse sig stor i, og som i øvrigt er mulig
at betale så man stadig kan drive den skole, vi ønsker.
Drømmen er, at vi kan være på Otto Busses Vej for evigt, men virkeligheden er, at vi
også må se realistisk på, at vi måske ikke kan få den drøm.

Status på placeringen gav anledning til en række kommentarer og spørgsmål fra
forældre.

Flere forældre gjorde det klart, at de er klar til at tage fat i politikerne eller medier, hvis
der er behov. Og at det er vigtigt, vi er til stede i alle aktiviteter og processer omkring
fremtiden for Jernbanebyen.
Gennemgående var det et stort ønske fra de fremmødte om, at forældrene bliver mere
orienteret om processen og ønsker mere transparens om, hvad der sker og hvad status
er for placeringen.
Der var kritik af bestyrelsen for ikke tidligere at have fortalt, at skolen ikke kan flytte i
efterårsferien, men først senere.
Der var også ros for den åbenhed, der til gengæld var nu.
Der blev også rejst en diskussion om skolen på sigt skal arbejde efter at eje sin egen
bygning, og altså ikke leje som vi gør nu.

Kort bemærkning fra bestyrelsen:
Bestyrelsen er enig i, at der skal være mere transparens om, hvad der sker og hvad
status er med placeringen. Det har ikke været godt nok.
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Tilsvarende synes vi det vil være godt med en ”aktivistgruppe”, der kan arbejde for, at vi
er synlige i debatten om fremtiden for Jernbanebyen. Vi beslutter asap, hvordan sådan
en gruppe kunne organiseres og arbejde.
Dette støtter op omkring ønsket om øget forældreinddragelse via udvalgsarbejde.

7. Eventuelt
Næste generalforsamling skal ifølge Byens Steinerskoles vedtægter afholdes i perioden
1. marts til 30. april.
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