Fredagsbrev
Århus Friskole d. 1. juni 2007
Blå Gruppe!

Jeg har to afspadseringsdage, som jeg bruger
de næste to mandage.
Helle, som er vores nye vikar, kommer. Hun
er lige hjemvendt fra
Brasilien og vil gerne fortælle om alle sine
oplevelser til klasserne.

4. klasse!
Jeg håber på sol og varme til vores udflugt
Grundlovsdag. Vi mødes
kl. 17.00 på P- pladsen over for Klostermølle.
Hvis I vil vide mere
så kig i jeres mailbox.
Hilsen fra Anette
Andreas 2. kl. har mistet en jakke. Det er
en blå exit-jakke str 140. Den er vendbar,
lyseblå på den ene side og mørkeblå på den
anden. Er der nogen, der har set den??

Efterlysning:
Vi savner to teltstænger som var en del
af vores teltudstyr på helskolelejren.
De er sidst set torsdag aften, hvor nogen
legede med dem på lejren.
Henvendelse Mia i 7. klasse
6. klasse - kanotur
Jeg har sendt en email om kanoturen. Hvis I
ikke har fået den, så send en mail eller ring til
mig.
pfh tak Per

HUSK
Arbejdslørdag den 9. juni fra 10-15

Optagelse af nye elever
Bestyrelsen har på et ekstraordinært
bestyrelsesmøde diskuteret optagelse af nye elever
på skolen. Vi står i en lidt speciel situation, hvor
især et lavt elevtal i 1. klasse betyder, at vi bliver
økonomisk skrøbelige i fht. at holde bestyrelsens
forudsætninger for budgettet. Der står for tiden
helt usædvanligt ingen på venteliste til 1. klasse.
Vi har pæne ventelister til alle klassetrin ligesom,
der i en årrække frem er et tilstrækkeligt
rekrutteringsgrundlag for de kommende
klassetrin. Skolen modtager hver uge
henvendelser mhp. optagelse, så bestyrelsen er
fortrøstningsfuld mht. fremtiden. Det er vigtigt at
understrege at situationen er ekstraordinær.
Bestyrelsen har ønsket at give ledelsen mere
fleksible muligheder for at sikre et tilstrækkeligt
elevgrundlag på skolen. Bestyrelsen har derfor
besluttet følgende jf. bestyrelsesreferat:
Da skolens situation angående elevtal er
ekstraordinær har bestyrelsen truffet følgende
retningslinjer angående optagelse af elever:
Der må max. gå 180 elever på skolen.
Det tilstræbes, at der er 18 elever i hver klasse.
Bestyrelsen budgetterer med 176 elever, og beder
ledelsen om at søge mod dette som minimum.
Ledelsen kan uden bestyrelsens godkendelse
ekstraordinært hæve elevtallet til 19 i enkelte
klasser hvis følgende forhold indtræffer:
- hvis elevtallet falder til under 176
- hvis der mangler elever i en klasse og tvillinger
står på venteliste.
- hvis søskende til elever på skolen står på
venteliste
- hvis en ansat på skolens barn står på venteliste
En forudsætning for at hæve elevtallet til 19 er, at
klasselæreren og ledelsen anser det for
pædagogisk forsvarligt.

