Fredagsbrev
Århus Friskole d. 31. august 2007
Fælles forældremøde i Blå Gruppe
tirsdag d. 11. September kl. 19- 21.30
Dagsorden:
1. Velkommen til et nyt skoleår. Vores
indtryk af den første tid i Blå.
2. Kort præsentation af årsplanen.
3. Gruppelejr til Vejlby Fed ved
Middelfart fra d. 18.- 21. September.
4. Er der nyt fra bestyrelsen til
forældrene?
Herefter er der møder i klasserne med
klasselærerne. Dagsorden til klassemøderne
udsendes af klasselæreren.
Hilsen fra Merete, Asger og Anette

SFO medhjælp

Vi søger en praktisk medhjælp til fritteren
14½ time om ugen. Hvis du er interesseret
kontakt
Anne SFO tlf. 26714833

Barnepige søges
Varm, kærlig og sprudlende barnepige m/k
søges til pasning a mine dejlige børn i
spidsbelastede situationer.
Ring til Sascha (mor til Ayshan 2. kl. og
Ayaz bh.kl.) – tlf. 30717281.

Subject: Baguncacos venner - nu
med konto og støttefest
Kære alle Bagun-venner!
Nu har Janne oprettet en konto, Emil Felix
har lavet en hjemmeside og vi har besluttet en
dato for støttefest. Så nu kan vi komme igang
med vores støtteforening for alvor.
Kontonummer: Sydbank 7120 1039865

Det ville selvfølgelig være rart, hvis du/I
tilmelder jer PBS og betaler et fast beløb hver
måned – beløbet bestemmer I selvfølgelig
selv. Det skal I selv ordne med jeres egen
bank.
Støttefest:lørdag d.3. November –
Baguncaco ankommer d.2 November og
bliver ca. 8 dage. Vi ved ikke helt, hvem der
kommer endnu, men det får vi nok at vide
snart. De skal indkvarteres privat og
selvfølgelig skal vi lave et program for deres
ophold.
Næste møde i støttegruppen: Søndag d.23
september kl. 16 på Friskolen – mød
endelig op, hvis du på nogen måde kan, så vi
kan få sparket projektet godt igang. Meld
afbud til mig, hvis du ikke kan, men gerne vil
være med i den aktive gruppe.
Hjemmeside: www.varney.dk/baguncaco –
den er slet ikke færdig endnu – kun en
ramme, der skal fyldes ud så snart vi får tid,
men der kommer billeder på den, og man kan
melde sig til støttegruppen der.
Dette brev må I gerne sprede til alle dem, I
tror, har interesse i det.
Baguncaco er en brasiliansk ungdomsklub,
der ligger i et slumkvarter i Salvador i det
nordøstlige Brasilien. Friskolen har været på
besøg der 4 gange – og vi har haft besøg
derovrefra to gange – og nu kommer der altså
nogle stykker igen.
Hvis vi ikke støtter projektet ser det ud som
om det tørrer ud – og det betyder, at et meget
positivt og livsbekræftende projekt i
slumkvarteret forsvinder, og samtidig vinder
narkoen, håbløsheden og kriminaliteten over
livsglæden, håbet og fremskridtet.
KH Asger

Hjælp!

Jeg mistede mine røde briller til Høstival. De
lå i et stort, gråbrunt etui med påskriften
”Gucci”. Jeg savner dem meget – kan hverken
se langt eller kort uden dem. Hvis du ser dem
– ring til Vivian, tlf. 61 65 01 59.
Tak for hjælpen
Venlig hilsen
Vivian (Liva – gl. 9.´s mor)

Forslag om at 7. klasse fremover skal
lave Fastelavnsfesten.
Vi har i lærergruppen igennem længere tid
pønset på, hvordan det store arbejdspres i
forbindelse med 8. klassesturen kunne
mindskes.
I de sidste mange år, hvor turen er gået pr. fly
til 3. verdens lande, har det vist sig
hensigtsmæssigt at rejse sidst i februar. Det er
dels på grund af klimaet, men også pga. det
øgede faglige pres, der er i både 8. og 9.
klasse.
Tit vil en lærer, der også underviser i 9.
klasse, være med på 8. klassesturen, så turen
skal ikke ligge for sent på skoleåret.
Når man tager af sted sidst i februar, er det
lige efter Fastelavnsfesten. Det har været et
urimeligt pres både på lærere, børn og
forældre.
Vi forslår, at 7. klasse fremover, som deres
første fest, står for Fastelavnsfesten. Derved
vil Høstivalen være den sidste fest i 8. klasse.
Hermed har klassen og lærerne optimale
forhold til at planlægge deres tur i februar.
Dels vil planlægningen blive bedre, men
klassen har også et større overblik over, hvor
mange penge, klassen har tjent, således at
klassen kan indrette turen efter dette.
Det betyder at 8.kl. tidligt fra september kan
koncentrere sig udelukkende om undersøgelse
af rejsemål og kontakter til det land de skal
rejse til osv., uden at der ligger endnu en stor
arbejdsopgave – nemlig Fastelavnsfesten – og
venter forude umiddelbart før klassen skal ud
at rejse.
Vi har forslået, at ordningen træder i kraft for
denne 8. klasse, da de har vist sig at være

utrolig dygtige til at tjene penge. Bl.a. lavede
de i sidste uge en eksemplarisk Høstival med
stort overskud til følge.
Det er klart, der vil blive et økonomisk
mellemværende, da denne 8. klasse ”går glip
af” indtægterne fra Fastelavnsfesten. Man kan
forestille sig mange løsninger. En af dem
kunne være, at skolen går ind med en
underskudsgaranti.
Omvendt har de sidste mange klasser ”haft
penge med hjem”, hvorefter de fx har doneret
pengene til et af de projekter fx et
gadebørnsprojekt, som de har besøgt.
Alternativet til dette kunne fx være, at
klassen, når de kommer hjem, afholder en
mindre støttefest for det projekt, de nu har
valgt, men der er sikkert mange andre gode
løsninger.
8. klasse holder møde om forslaget d. 6.
september, hvor jeg også deltager, og dernæst
skal 7. klasse tages i ed.
Hvis nogle har gode forslag til løsning af
”gordiske knuder” hører jeg gerne fra jer.
Hanne

FESTUGEOPTOG.
I uge 36 øver vi til det årlige festugeoptog.
Børnene kan melde sig på forskellige
værksteder:
Diabolo, trommer, dans, stylter, hatte og blæs.
Optoget finder sted fredag d. 7. september
kl.15 med start fra Ryesgade.
Optoget går gennem Strøget og ender på Store
Torv, hvor der vil være lidt optræden. Optoget
slutter ca. 16.15.
Alle børn skal være klædt i karnevalsfarverne
– rød, gul og orange. Der er mulighed for at
lave hatte på et af værkstederne.
Lille Gul og Blå fragtes til Ryesgade i lejede
busser. Rød og Store Gul kører med offentlige
busser.
Der er lidt mad/frugt, inden vi tager ind til
byen.

Forældre er meget velkomne til at følge
optoget ved siden af eller bagved. (Men ikke i
optoget☺)
De små skal hentes ved Store Torv. Alle går
hen til klasselæreren og siger farvel, inden
man forlader området. Så vi kan tjekke, at
ingen bliver efterladt!

ÆNDRET SKEMA I NÆSTE UGE
Skemaet er ændret i næste uge.
Alle møder kl. 8.40 hver dag.
1. time i klasserne, derefter fælles sang i salen
og resten af dagen øver man på sit værksted.

Hanne

Der er ingen timer efter kl. 14.00

HUSK

Drenge på diablo holdet, der har en diablo,
skal tage den med.

Vi laver blyanter i næste uge. Medbring din
egen kniv og en tommeltottyk frisk gren. Ikke
en gammel tør pind – den har børnene svært
ved at snitte i.
Hilsen SFO

Efterlysning

Andrea 2. klasse mistede en jakke og
sweatshirt til høstival. Jakken er blå og hvid –
sweatshirten er hvid med grønne og lyserøde
blomster.
Hvis nogen har købt det, vil vi gerne købe det
tilbage.
Henvendelse til Mette tlf. 27570487.

Forældremøde for Rød Gruppe
Onsdag den 19. september kl. 19.00 på
skolen.
Fællesmøde og klasemøder.
Dagsorden kommer i næste fredagsbrev.
Hilsen lærerne i rød
Ole, Tine og Gitte

