
Referat af generalforsamling, Freja Skolen 30. september 2021 
 

1. Valg af ordstyrer og referent:  

Helene Tommerup valgt til ordstyrer og Bente Blanné til referent 

 

2. Beretninger fra skoleleder, tilsynsførende og bestyrelsesformand (bilag) 

 

Freja Skolens regnskab kan ses her: https://regnskabsportal.uvm.dk/Accounts/Search.aspx?sm=4.1 

Tilføjelse til Formandens beretning:  

Pga. forsinkelse af indlevering af økonomiske regnskaber til ministeriet er skolen sat under 

økonomisk skærpet tilsyn. Det er rent administrativt og ikke fordi der er pædagogiske problemer på 

skolen – det skyldtes sygdom hos bogholderen samt manglende kontorpersonale (3 mdr. uden 

ansat på kontoret). Der er ved at komme styr på det med god hjælp fra Helene på kontoret.  

 

Spørgsmål: Skolepengebetalingen har været lidt kaotisk. Hvorfor har vi ikke en uddannet til posten? 

Det har vi. Vores bogholder er uddannet skatterevisor, men hun har været alvorligt syg og dette har 

skabt forsinkelser. Derudover er det Lone og Helene der har ansvaret for skolepengene i 

samarbejde med bogholderen. Økonomien bliver bedre nu fordi vi har flere elever og derfor vil vi 

forhåbentligt fremover kunne ansætte folk til et mere professionelt set-up økonomisk.  

 

3. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant:  

Jon Krogh genvalgt som forældrerepræsentant (uden modkandidat).  

Suppleant: Sarah (mor til Lili, 3. kl) valgt.  

Valg af tilsynsførende: Karin Olander genvalgt. 

 

4. Evt:  

Spørgsmål om hvorvidt der var en anmeldelse til arbejdstilsynet fra en tidligere forældre 

Freja skolen er ikke blevet orienteret om en sag.  Arbejdstilsynet har netop været på uanmeldt 

besøg og de kommer igen i november. Det har været et godt besøg, og de skal næste gang snakke 

med arbejdsmiljørepræsentanten (Cecilie, lærer for 1. kl.), Gisela, samt Søren (bestyrelsesformand).  

 

Spørgsmål om coronatest af elever:  

Pt. tester vi ikke, men vi følger officielle anbefalinger.  

 

Spørgsmål til baggrund for nyansatte lærere:  

Cecilie (1. kl): Uddannet lærer. Nicoline (6.-7.): på sidste år på uddannelsen som folkeskolelærer. 

Olivia (fredag i 6.-7.), også i gang med 3. år som skolelærer. Kett (3.): Uddannet skuespiller, mange 

års undervisningserfaring, har taget første år på Steinerseminariet. Fria (4.): Baggrund som 

håndarbejdslærer.  

 

Hvorfor er de nyansatte ikke steinerlærere? 

Der er mangel på Steinerlærere, især når man ligger langt fra København. Når vi rekrutterer kigger 

vi også på andre kvalifikationer, blandt andet engagement. Freja skolen har ansvar og tager ansvar 

for, at vores lærere har fagligheden i orden, både i forhold til Steiner-principperne og i forhold til 

det faglige. Vi har en mentorordning til nye lærere med sparring fra steinerlærere udefra. Vi 

arbejder på at lave mere lokal opkvalificering af Steinerundervisning ved at trække undervisere ind 

til vores lærere (evt. i et helt uddannelsesforløb), i stedet for at sende dem på deltids 

https://regnskabsportal.uvm.dk/Accounts/Search.aspx?sm=4.1


steineruddannelsen i Kbh. (hver 3. weekend i 3 år). På den måde kommer det hele lærerstanden til 

gode. Vi har flere nye lærere, som pga. corona endnu ikke har været igennem et helt årshjul, men 

det er på vej. 

 

Karakterer: 

I 6.-7. klasses forældremøde sidste torsdag var der snak om at børnene ønskede karaktergivning, 

dette hører ikke til i en Steinerskole.  

 

Markedsføring:  

Helene vil gerne arbejde med at vi udadtil signalerer vores værdier, at vi kan fortælle om vores 

særkende som Steinerskole. Der er mange, der ikke ønsker folkeskolen, og dem skal vi have i tale. 

 

Vi sluttede af med en lang og god snak om, hvad vores Steinerskole er og skal være. 

 

 

Bilag: Formandens beretning, Skolelederens beretning, tilsynsrapport 

 


