Generalforsamling
Byens Steinerskole
onsdag den 26. maj 2021
Otto Busses Vej 47 , 2450 København SV

Referat
1. Velkommen, valg af dirigent (Sebastian Rottmair) og referat (Morten Øyen
Jensen)

2. Bestyrelsen aflægger beretning for skoleåret 2020/21
Sebastian Rottmair fortalte om skoleåret set fra bestyrelsen – et år præget af corona, flytning og at få
økonomien til at hænge sammen. Det har været en kamp. Gør næsten glæden ved endelig at være på Otto
Busses vej nu endnu større.
Der kommer flere børn til hele tiden. Nu med ny beliggenhed kan vi også snart reklamere lidt for skolen.
Elevtal ser rigtig fornuftig ud, der er et godt fundament til at skolen kan vokse de kommende år.

3. Skolens økonomiske situation
Ole Hückelkamp fortalte om skolens økonomi. Skolen har et underskud, men det er ikke overraskende i et
opstartsprojekt. Det skal håndteres, og det er det blevet i løbet af det seneste år. Forældre har forudbetalt
skolepenge og flere har også givet lån. Det har betydet, vi kunne komme igennem en turbulent tid med
corona, midlertidig adresse i Nordvest, der trak ud i længere tid end planlagt, byggesager og flytning.
Det har krævet en stor indsats at få det til at gå op og få bankens tillid, men det er lykkedes.
Man kan sige, at vi har perfekt timing lige i dag: første rigtige dag på Otto Busses Vej og
generalforsamling, der varsler en ny tid.
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Ole fortsatte med at give et kort overblik over skolens økonomi nu og de kommende tre år.
Det er normalt, at iværksættervirksomheder skal bruge midler til at komme i gang. Efter turbulent start, så
kan vi nu betale de tre millioner, ”iværksætterperioden” har kostet.
Nu er skolen klar til at vokse, men skal være påpasselig med økonomien – eneste måde at rejse kapital til
at investere, er ved at tjene dem selv. Så vi skal vise nu – både for os selv og for omverden ikke mindst
banken – at vi kan opbygge kapital. Det skal sætte os i stand til at kunne komme videre fra Otto Busses
Vej når det kræves eller blive og bygge ud.
Måden at gøre det på er dybest set at få flere elever. Markedet er til det, der er en stor venteliste.
Ole har udviklet en økonomimodel, der inkluderer ekstremt mange variable og følges tæt hvert kvartal.
Første kvartal i år gik bedre end forventet, men mangler stadig at se, hvad alle flytteudgifter bliver.
Økonomimodellen viser pæne overskud de kommende år. Mange af omkostningerne i opstartsfasen har
været engangsomkostninger, blandt andet ved flytning. Det er til at håndtere og positivt for skolens
fremtidige økonomi.

4. Ledelsens beretning, ved konstitueret skoleleder Frederikke Larsson
Frederikke startede med at fortælle om en friskole på Fyn, der startede samtidig med os. Skolen havde
135 elever, da den efter et år gik konkurs og efterlod en gæld på godt 14 millioner. Årsagerne til
konkursen er mange, men en en vigtig pointe er, at det er en udfordring at tilpasse antal personale og
lønomkostninger med antal af elever, fordi statsstøtten kun bliver beregnet én gang om året den 5.
september. Det er derfor en vanskelig øvelse at mande op med flere lærere og medarbejdere i fx
fritidshjemmet, når man som ny skole får væsentlig flere elever ind i løbet af året; og samtidig skal
anskaffe inventar og materialer.
Vi var 111 elever 5. september 2020, vi var 55 da vi startede i 2019.
Elevtallet stiger stille og roligt, men vil helst have dem i starten af skoleåret, så statsstøtten også gives og
økonomien dermed hænger bedre sammen.
Udvidelse af medarbejderstaben
Stine Guldmann trådte til som administrativ leder efter Jan Magnussen stoppede. Stine er en fantastisk
arbejdskraft, som vi er meget heldige at have.
Nytilkomne er også Joen, som skulle starte som klasselærer, men siden under corona har koncentreret sig
om håndværk, pedel og fritidsordning. Han er billedet på lærerkollegiets ualmindelige
omstillingsparathed og fleksibilitet i den her tid.
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I børnehaveklassen fik vi tre nye medarbejdere; Tina Hofbæk som børnehaveklasseleder og Sarah
Christensen og Martina Oliart som lærere. Der var elever nok til to klasser inden skolestart, men en del
elever faldt fra lige inden og efter skolestart, primært begrundet i vores genhusning i Nordvest. For mange
forældre var det ikke muligt at få hverdagen til at hænge sammen med den længere transporttid.
Da der ikke kom flere elever ind i løbet af skoleåret, måtte vi erkende, at de planlagte to klasser ikke var
bæredygtig med 24 elever. Vi besluttede derfor, at de to klasser skulle slås sammen til én klasse med
Martina som klasselærer i 2021. Sarah skal blive i børnehaveklassen i skoleåret 2021/22 og være
klasselærer for den kommende 1. klasse i 2022.
Heidi, der var klasselærer i 1.-2. klasse er på barsel. Klassen blev overtaget af Rie Fridorf i august.
Tom i fritidshjemmet måtte stoppe i løbet af sommeren, men der har været et stabilt og dygtigt hold af
lærere og erfarne pædagogmedhjælpere i fritidshjemmet, også til den internationale linje.
Mange af medarbejderne i fritidshjemmet har også haft vikartimer og støttetimer i skolen. På den måde
har der været sikret, at børnene mødte kendte ansigter og der blev skabt en sammenhæng for børnene
mellem skole og fritidshjem.
Leder af fritidshjemmet blev overtaget af Tina, da Vibeke stoppede ved årsskiftet.
Coronarestriktioner og to flytninger
Det har været et svært og udfordrende år med både coronarestriktioner, onlineundervisning og mange
omstillinger for både børn, forældre og lærere. Oveni dette har vi så også haft en flytning til
Tomsgårdsvej, hvor vi måtte genhuses, da vi desværre ikke kunne få vores lejemål på Frederiksberg
forlænget, og vores egen byggeansøgning til Otto Busses Vej trak ud grundet tekniske udfordringer med
en vej foran skolen.
Lejemålet på Frederiksberg blev med kort varsel pludselig opsagt før tid, og skolen måtte pakke alt ned
og var uden fysiske lokaler i juni måned. Skoleåret sluttede derfor med ekstraordinært meget udeskole og
ekstra mange ture til vores lille landsted i Grønholt, hvor eleverne havde udematematik, havebrug,
madkundskab med mere. Igen udviste lærerne en utrolig fleksibilitet og omstillingsparathed, og tilpassede
undervisningen til de fysiske rammer, uden at der blev gået på kompromis med det faglige niveau. Dertil
kom endnu en flytning inde i skoleåret nu til Otto Busses Vej.
En ekstra stor hånd skal lyde til Anneli og hendes klasse, der formåede systematisk at pakke hele skolen
ned på Frederiksberg og for flyttekoordinering til Otto Busses Vej. Imponerende arbejde.
Så skoleåret har været præget af, at alle har været ekstra udfordret!
Børnehavens opstart og nye medarbejdere
Vores børnehave startede 1. februar 2020. Den er normeret til 21 børn og voksede støt fra februar til
sommerferien, hvor de da var 17 børn.
Leder Vibeke Mortensen og pædagog Peter Ahm stod for opstarten og snart kom Katja Hindermeyer som
pædagog og Fanny som medhjælper til.
Da skolen uventet måtte flytte, blev børnehaven i lokalerne på Frederiksberg, da brandanlægget på
Tomsgårdsvej skulle igennem en længere godkendelsesproces.
Tiden omkring årsskiftet, blev noget tumultarisk. Vibeke valgte at stoppe som leder. Samtidig skulle Katja
flytte og måtte derfor også stoppe. Fanny havde længe planlagt et højskoleophold fra 1. januar. Det var en
stor udskiftning af børnenes trygge voksne på en gang! Heldigvis fik vi ansat Søren Ringdal fra 1. januar
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som ny leder. Søren har mange års erfaring som steinerpædagog og børnehaveleder. Og så fik Peter
tilbudt et spændende job andetsteds og stoppede 1. februar. Søren ansatte straks Antonietta, der også er en
erfaren steinerpædagog, og sammen med Laura og Lea, blev der arbejdet med at skabe tryghed for
børnene med fokus på relationer, så overgangen fra de kendte pædagoger til det nye hold blev så roligt og
trygt som muligt. Børnehaven stortrives nu og har fundet en god rytme i hverdagen takket være dette
flotte og store arbejde. Tusinde tak skal lyde til hele børnehavens personalegruppe og ikke mindst Søren.
Børnehaven har nu 21 børn, skal gerne blive til 55 i løbet af efteråret og vinteren. Udvidelsen vil ske stille
og roligt, da økonomien i børnehaven er anderledes, og de kommunale tilskud her justeres løbende hver
måned - i modsætning til skolen, hvor én dag om året afgør hele årets statsstøtte.
Vi har savnet vores årstidsfester
Vores årstidsfester, som er en meget væsentlig del af skolens liv og pædagogik, har vi desværre ikke
kunne afholde grundet corona. Vi nåede i år kun at holde en høstfest i september - og der måtte vi opdele
skolen i to hold, så vi overholdt forsamlingsforbudet.
Vi kan mærke at skolen mangler det fællesskab, som forældrene er en del af. Forældrene er en vigtig del
af skolens puls i hverdagen og til årstidsfesterne, og det har været svært, at vi ikke har kunne mærke
hinanden. Det har været et stort savn og ekstra udfordrende, når vi samtidig er en ny skole, hvor den
bærende ånd og kultur stadig er i sin vorden.
Særlig for de nyankomne forældre, har mærket at fællesskab manglede, da de ikke nåede at være en del af
skolen før coronarestriktionerne. Også forældrerengøringen, forældremøder og flytningen har været
udfordret af forsamlingsforbudet.
Så vi glæder os til hverdagen vender tilbage.
Musiklivet og samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Året har også budt på en ny musik-satsning. Vi har strygeinstrumentundervisning fra 1. klasse i
samarbejdet med Det Kongelige Musikkonservatorium. Det gik pludselig meget stærkt, da det hele blev
arrangeret og skulle gå op på en måned. Det faldt nogenlunde i hak.
Samarbejdet med Konservatoriet har været eminent. Nu er der orkester hver uge. Til næste år fortsætter
samarbejdet og udvides, så Elisabeth Zeuthen, der er professor derinde, kobles på. Det vil I snart høre
mere om.
Pædagogisk udviklingsarbejde: Evaluering
Lærerne har haft fokus på vores evalueringsform. Der har været tradition for i steinerbevægelsen, at
lærerne laver et vidnesbyrd om hvert barn, som gives i slutningen af hvert skoleår. Denne
evalueringsform er både arbejdskrævende og tilgodeser ikke barnets læring og behov for løbende
feedback og evaluering.
Frederikke sidder med i et internationalt steinersamarbejde (European Council for Steiner Waldorf
Education), hvor der på tværs af flere lande arbejdes på, hvordan vi kan tilpasse evalueringsformen, hvor
der er mere fokus på barnets behov og læring, - uden karakterer og eksamener naturligvis. Vi er nu ved at
nå frem til en form, og vi får besøg fra Steinerskolen i Berlin, som vil fortælle os om, hvordan de har
arbejdet med og integreret en anden evalueringsform, der baserer sig mere på dialog med forældre og
elever i kombination med portfolio arbejde. Vi ser frem til at få konkretiseret evalueringsarbejdet fra
næste år.
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Skolemad på hylden for en stund
Vi har været rigtig glade for vores skolemad. Det har ikke været nemt, og der har været mange praktiske
og indimellem også pædagogiske udfordringer, men det har været en del af vores vision med at være en
bæredygtig skole med fagligt fokus på “Jord til bord”. Den svære økonomiske situation i efteråret
bevirkede, at vi desværre måtte sætte skolemaden på pause, da skolemaden er en meget dyr post. Det er
stadig vores håb, at det kan komme igen, og vi arbejder intenst på andre løsninger indtil vi kan tilbyde
skolemad igen.
Frederikke sluttede af med en god nyhed: Vi har fået 150.000 kroner fra Robbert fonden til at lave
skolegården og skolehave. Vi har desuden modtaget 30.000 fra Helge fonden til indkøb af
musikinstrumenter, 55.000 kroner fra Fonden for Entreprenørskab til workshops der skal styrke skolens
vision og fremtidige strategi, og der er desuden søgt 30.000 fra Nordea fonden til skolehaven. Vi har
ihærdig fundraising-gruppe.

5. 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 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 seneste år.
Annelise fortalte, at hun holder øje med ”hvad børnene lærer”. Kigger også på demokratibegrebet på
skolen, hvordan der arbejdes med demokratisk dannelse og ligestilling, hvordan dialogen er, hvordan
undervisningsmateriale og undervisningsmetoder er, hvordan der arbejdes med differentiering og
variation i undervisningen. Og tilbyder også sparring med lærerne om deres undervisning.
Annelise laver tilsynsrapport til 30. juni, som siden bliver tilgængelig på hjemmesiden.
Hun mangler at observere undervisning på OBV, det håber hun at nå at få med i årets rapport.
Annelise fortalte, at det seneste år har været helt vildt turbulent med corona. Og hun synes det er vildt
imponerende, hvordan lærerne på forbilledligvis, har klaret det.
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Herefter var der mulighed for forældrekredsen at stille spørgsmål til Annelises arbejde og vurdering af
skolen.

6. Ændringer af vedtægter
Ændringer af vedtægter skal vedtages på to forskellige generalforsamlinger.
Trine Østergaard gennemgik ændringer til vedtægter foreslået af bestyrelsen, og der var mulighed for at
stille spørgsmål. Vedtægterne med forslåede ændringer bliver sendt ud med dette referat.
Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag til ændringer.
Bestyrelsen vil indkalde til endnu en generalforsamling for at ændringerne kan blive endeligt vedtaget.
Ændringsforslagene kan læses her.

7. Valg af skoleleder.
Bestyrelsen foreslog, at konstitueret skoleleder Frederikke Larsson vælges som skoleleder.
Generalforsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens indstilling.
Stort tillykke til Frederikke!

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Nikhil Thakur var ordstyrer på dette punkt.
Han kunne fortælle, at Alma Oliveros og Morten Øyen Jensen ikke genopstiller til bestyrelsen og der
dermed skulle vælges mindst to nye bestyrelsesmedlemmer.
Ole Hückelkamp ønskede at stille op til bestyrelsen. Ole er bedsteforældre til Nicolas og tidligere
økonomidirektør.
Henrik Nielsen ønskede at stille op. Han er forælder til Charlie i børnehaveklassen og
forretningsudvikler.
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Caroline Boutrup ønskede at stille op. Hun er mor til Ellen i anden klasse og Liv i børnehaveklassen. Er
blandt andet uddannet fagjournalist.
Alle tre blev valgt.
Bestyrelsen er nu:
● Henrik Ralf Nielsen
● Catharina Thiel Sandholt
● Ole Hückelkamp
● Jari Due Jessen
● Caroline Boutrup Nielsen
Suppleanter:
● Nikhil Thakur
● Sebastian Rottmair
● Trine Østergaard

9. Indkomne emner
a) Kan der gøres noget for at få skolemad igen?
Der blev talt om det måske kunne være muligt med en foodtruck, kommunen har EAT, Som er 90-100
procent økologisk. Naboskolen har den. Kunne være en god start. Banegaarden vores nabo, kan vi
måske gøre noget der? Det åbnede en større debat om skolemadens rolle og hvilke muligheder
skolen har.
Claire Bugni sætter sig i spidsen for en arbejdsgruppe for skolemad.
b) Fritidsklubbens åbningstider.
Kan ledelsen genoverveje åbningstiden, så den åbner klokken 8? Blev givet henstilling til, at bestyrelsen
kan tage emnet op igen og måske med en mere inddragende proces næste gang.
c) Bondegårdsturene til Grønholt – kommer de igen?
Frederikke Larsson fortalte, at det vil vi gerne, men det er lige nu et økonomisk spørgsmål.
Det kræver vi lejer en bus for at få det til at gå op, men det er ikke økonomien ikke til lige nu. Der har
været besøg deroppe. Frederikke tilføjede, at den næste tid vil det være godt at fokusere på at blive
etableret på Otto Busses Vej, hvor vi lige er kommet til og skal lære at kende og falde til. Vi er stadig
meget velkommen oppe på gården, og lærerne vil også meget gerne.
d) Svømning er et ønske.
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Frederikke kunne fortælle, at vi har det kommende skoleår har fået en svømmebane i Vesterbros
Svømmehal i en time i ugen hele året. Det er ikke meget, men det er en start. Giver mulighed for at
de 4. og 5. klasse kan få svømning på skoleskemaet efter sommerferien.

10. Eventuelt
Næste generalforsamling skal ifølge Byens Steinerskoles vedtægter afholdes inden udgangen af April
2022.
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GENERALFORSAMLING FOR
STØTTEFORENINGEN
Referat
Støtteforeningens formål er at støtte op omkring Byens Steinerskole, både økonomisk og som katalysator
for at skabe et øget engagement og opbakning til de aktiviteter der foregår på skolen.

Catharina Thiel Sandholdt fortalte, at Støtteforeningen desværre ikke rigtig har levet det seneste år. Men
det skal der laves om på nu. Derfor er der behov for nye kræfter med ny energi.
Efter præsentation og afstemning er følgende valgt til Støtteforeningens bestyrelse:
Claire Bugni
Anna Sandholt Busch
Marie Holck Gregersen
Nanna Isabell Bringstrup
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Bilag 1

Økonomisk overblik regnskabsåret 2020 for Byens Steinerskole
Hele 1000kr
Kilde: Årsrapporten 2020

Skolens drift:
Indtægter: Stats-, kommunalstø e, forældrebetaling
m.m.
Undervisningsomkostninger
Dækningsbidrag=
Faste omkostninger: Ejendom, administra on m.m.
Dri soverskud=
Engangsomkostninger: Covid meromkost., etablering og 2 ﬂytninger
Overskud=

2019

Plan
2020 2021

2,956
2,177
779
1,302
-523
0
-523

10,519
7,809
2,710
2,966
-256
1,391
-1,647

17,881
11,505
6,376
5,605
771
246
525

55
0
0

111
22
18

153
32
44

Aktiver
Inventar m.m.
Tilgodehavender
Likvide beholdninger
I alt =

2019
137
648
597
1,382

2020
738
271
938
1,947

Passiver
Indefrosne feriepenge
Banklån
Anden gæld
Egenkapital
I alt =

2019
134
532
1297
-581
1382

2020
511
0
3664
-2228
1947

Antal elever i grundskolen
Antal elever i interna onal
Børnehaven
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