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Hvad er en skoleforening?
Rudolf Steiner Skolen eksisterer kun i kraft af,
at der er forældre, der ønsker og vil denne
skoleform. Ønsket og viljen næres af den tillid,
der skabes mellem det enkelte forældrepar og dets barns lærere. Tilliden befæstes og styrkes, idet
forældrene lever med i skolens liv og oplever den som en enhedsskole, hvor den pædagogiske idé
er det fælles grundlag for alle lærere og knytter alle fag og alle tolv klassetrin sammen i en
meningsfyldt enhed. Forældrenes tillid til skolens pædagogiske idé og til dens lærere er det første
af de tre fundamenter, hvorpå skolen hviler.
Det andet fundament er den overvejende del af de frie skolers driftsudgifter. 75% betales af staten.
Den resterende del (25%) betales af forældrene i form af skolepenge. Også ved anskaffelse af
bygninger kræves en andel betalt af skolen (forældrene), og det må forventes, at skolerne i de
kommende år selv må fremskaffe en voksende del af byggeudgifterne, da statens bidrag er blevet
mere og mere utilstrækkelige og usikre.
At skaffe penge til løbende driftsudgifter, at skaffe skolen bygninger ved økonomiske ofre og ved
arbejdsindsats, at give en hånd med, når det kræves – på det ene eller det andet område
(vedligeholdelse, rengøring, arrangementer) er opgaver, der kun kan løses af skolens forældrekreds
og af dens venner. Ægte offervilje er en livsbetingelse for en Rudolf Steiner Skole; en offervilje, der
hverken på det økonomiske eller arbejdsmæssige område spørger om andre yder det samme,
endsige kræver tak.
Medindflydelsen for forældre ved en Rudolf Steiner Skole ligger i dialogen mellem det enkelte
forældrepar og barnets lærere. I samarbejdet om barnets opdragelse, og i den aktive medvirken til
løsning af skolens materielle behov.
Tillid og offervilje er to af de tre fundamenter, hvorpå Rudolf Steiner Skolen bygges. Hvis de skal
bevare deres bærende kraft, må de til stadighed blives ved en intens og levende forbindelse
mellem lærere, forældre og andre.

Hvad er Skoleforeningens opgave?
Skoleforeningen har til opgave at forene lærernes, forældrekredsens og skolevennernes vilje til at
opretholde og værne om skolen. Dette sker dels i udadvendt arbejde for at sikre skolens eksistens
og frihed, dels ved at organisere og formidle det konkrete resultat af forældres og venners
offervilje: Skolepenge, gaver, basararbejde, arbejdsindsats og lignende. Skoleforeningen
understøtter lærerkollegiets arbejde på at gøre skolens pædagogik og baggrund kendt i
forældrekredsen og i omverdenen. På skoleforeningens eget initiativ arbejdes der i en så stor kreds
som muligt for et indgående kendskab til og en forståelse for skolens åndelige baggrund,
antroposofien, dens pædagogik og dens livsbetingelser, herunder især Rudolf Steiner Skolens
tredje fundament, den pædagogiske frihed.
Skoleforeningens virksomhed bæres af de forældre og venner, der ønsker at yde en aktiv indsats til
gavn for skolen.
I centrum for dette arbejde står skoleforeningens bestyrelse. For lærerkollegiet såvel som for
bestyrelsen gælder det, at opgaverne bedst løses i den størst mulige frihed. Blandt andet derfor
vælges bestyrelsen ikke af medlemmerne i skoleforeningen, men de supplerer sig selv. Til
forståelse heraf må man tage i betragtning, at enhver, der ønsker at støtte skolen, kan blive
medlem af skoleforeningen. Hertil kræves ikke dybere kendskab til eller forståelse for skolens
pædagogik eller forhold i øvrigt. Noget sådant må derimod forudsættes hos de, der repræsenterer
foreningen og skolen og handler i dens navn.

Hvor er Skoleforeningen placeret i skolens struktur?
Ideelt set er skoleforeningen den retlige og økonomiske bærer af skolen. Lærerkollegiets forhold til
skoleforeningen kan have karakter af en aftale eller kontrakt, der sikrer kollegiet et frihedsrum.
I Danmark er denne struktur ikke mulig, i hvert fald ikke formelt og i forholdet til staten. Som
betingelse for statsstøtten kræves det, at skolens økonomiretlige rammer er en selvejende
institution med standardvedtægter, der skal sikre forældrekredsen en vis indflydelse på skolens
forhold.
Uanset spørgsmålet om, hvorvidt en sådan indflydelse kan misbruges, må det slås fast, at den af
staten krævede struktur gør den pædagogiske frihed problematisk. Så meget vigtigere er derfor det
arbejde, der udføres af skoleforeningen for at fremme forståelsen for, at uden denne frihed, er
skolen ikke en Rudolf Steiner Skole.

Hvad er formålet med skoleforeningen ?
Formålet med skoleforeningen var og er at arbejde for oprettelse og drift af vores Steinerskole her i
Kvistgård. Skolen har snart 40 års jubilæum, dvs. at for mere end 40 år siden dannede en række
forældre foreningen med det formål at lave en Steinerskole til deres børn…og man må sige, at det
lykkedes!
Medlemmer fra skoleforeningen danner nu sammen med forældrevalgte repræsentanter
bestyrelsen på vores skole. Skolen fungerer under Loven om Friskoler, som administreres af
Undervisningsministeriet. Skoleforeningens medlemmer sikrer, at skolens åndelige baggrund
respekteres. Dvs. at antroposofien, dens pædagogik og dens livsbetingelser bliver drivende i
skolens liv. Skoleforeningen samarbejder med lærerkollegiet om at gøre pædagogikken kendt i
forældrekredsen og i verden udenfor skolen.
Skoleforeningens opgave er også at støtte foredrag, kurser og andet, der er baseret på
antroposofien. Gennem årene har skoleforeningen arrangeret mange foredrag på skolen, blandt
andet om Tycho Brahe og om labyrinter! I de sidste år er denne aktivitet overtaget af
lærerkollegiet, og skoleforeningen har derfor bestilt og betalt udsendelsen af ”Steinerskolen”,
Tidsskrift for pedagogik, samfunn og kultur. På denne måde gøres pædagogikken og dens åndelige
baggrund kendt i forældrekredsen.

Hvem kan blive medlem af skoleforeningen?
Enhver, der ønsker at støtte skolen og dens idé, kan blive medlem af skoleforeningen! Elevernes
forældre har aktivt valgt Rudolf Steiner skolen til deres børn, og er derigennem automatisk
medlemmer af skoleforeningen. Mange tidligere forældre er også stadig medlemmer af
skoleforeningen, da de ser, hvor god en basis deres børn har fået i livet.
Kontingent – opkrævning af kontingent
Kontingent er kr. 300,00 pr. skoleår. Opkrævningen foretages på skoleforeningens vegne af Rudolf
Steiner Skolen Kvistgård samtidig med opkrævning af skolepenge o.l. i august måned.
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