Fredagsbrev
Århus Friskole d. 5. februar 2010

I denne uge kan du bl.a. læse om…
 Information om FASTELAVNSFESTEN.
 Lidt info fra Ingrid.
 Ugen der gik og selvfølgelig lidt nyt fra køkkenet 

Besked fra Ingrid.
På mandag d. 8. februar er jeg i København hele dagen. Dels skal jeg
besøge Børneuniversitetet og se, hvordan deres specialundervisning er
struktureret. Dels skal jeg til møde i Lilleskolernes Sammenslutning for at
være med til at arrangere specialtræf, som er et kursus for speciallærere fra
alle lilleskoler.

Hey hvad sker der…………….
8. klasse arbejder på at få Namibia-turen på plads. Det går godt 
7. klasse og deres forældre knokler med Fastelavnsfesten. Efter sigende
skulle der være et helt fantastisk musikprogram på vej.
I blå gruppe har de hele ugen haft besøg af 2 eksperter fra
Animationsværkstedet. Det bliver nogle super gode film fortæller Anette.
Personalet har på sidste lærermøde planlagt en lejrskole for de voksne.
Torsdag – søndag efter påskeugen tager næsten alle voksne til Istanbul. En
lille håndfuld voksne bliver hjemme. De skal sammen med en klasse/hold
fra Peter Sabro Seminariet undervise børnene torsdag og fredag. Mere
information følger.
Husk i øvrigt at tirsdagen efter påske også er en feriedag. Det skyldes at vi
har 2 ekstra skoledage - Fastelavn og Høstival. Et skoleår består af 200
skoledage. SFO’en holder nødåben, men man skal have tilmeldt sig
ekstraordinært til Anne Cordero.
Ps. En uge til vinterferie. Se evt. …
http://www.visitaarhus.com/danmark/da-dk/menu/turist/hvad-skerder/begivenheder/vinterferie/vinterferie-i-aarhus.htm

CD-release-event nu på søndag d. 7 februar 2010
Nu udgiver jeg, Søren Eppler, d. 8 februar 2010
CD-en "Blomster til et stjernebarn"
i samarbejde med DR-TV
- og i den forbindelse
en gratis CD-release-event
nu på søndag d. 7 februar 2010
kl 15- 17 på Teater Katapult , Rosensgade 11 i
Århus Midtby
Det kunne være et par stykker fra Friskolen var
interesseret i at vide dette
gennem fredags-brevet
og havde lyst til at ankomme til den gratis event
med barn/børn
da CD-en her og sangene med tekster af Halfdan
Rasmussen
jo er en udgivelse for både børn og voksne

Lillegul Filmklub
Onsdag 13. februar. Bliver afholdt i Rød. Fra 15:45. Børnene skal afhentes kl.17:30.
Mvh.
Marius
____________________________________________________________________________

Nyheder fra køkkenet:
Som I måske ved, er skolepengene steget. Udgiften til madordningen er blevet synliggjort og
udgiften til det daglige måltid er steget med 1 krone pr. barn pr. dag. Yderligere er der i denne
prisstigning afsat penge til en
ny ovn til ca. 100.000 kroner.
En ny ovn har igennem rigtig mange år været et stort ønske for mig, fordi
jeg ønskede, at ændre valget af retter i madordningen på Friskolen.
På grund af det stigende antal af spisende på Friskolen, har jeg i lang tid ikke længere kunne lave de
samme retter, som jeg kunne engang: (pizza, lasagne, pandestegte retter). Jeg har i årevis været
fastlåst i valget af varme retter, nemlig 'KOGERETTER' med enten kartofler, ris eller pasta.

Med en ny ovn med
'DAMPGENERATOR' ville
jeg være i stand til at lave
nye retter i en hel anden
stilart end før. Børnene ville
kunne få 'al dente-kogte'
grøntsager, ovnbagte
kartofler og andre rodfrugter,
'kombibagte retter' (man
kombinerer bagningen med
tilsætning af damp), hvorved
man minimerer svindet i
kødet, fordi kødet ikke
afgiver væde til ovnen, da
denne er fyldt med damp,
ovnkogte ris, kartofler og
pasta og mange,
mange flere muligheder.
"KOGEMAD".
For kort tid siden gik jeg på markedet for at finde enten en brugt ovn eller en ny! Få dage efter fik
jeg et tilbud fra Bent Brandt på en 16 år gammel ovn, som dog var blevet renoveret 100%.
Jeg undersøgte den og alt lovede vel! Lige indtil jeg spurgte "ELEKTRIKEREN I STAUTRUP" til
råds.
Jens er en elskelig gammel eletrikerhippie, som i øvrigt ikke bryder sig
om at stå alt for tidligt op og som elsker at holde fri tidligt på eftermiddagen. Der er ikke så meget
pjat med "ELEKTRIKEREN I STAUTRUP"! Hos ham gælder KUN loven om

OHM, VOLT OG AMPERE.
Jens fortalte mig, at HELE ÅRHUS FRISKOLE har
80 Ampere
til rådighed, men hvis jeg købte min nye brugte ovn ville den bruge
55 Ampere,
hvorved, der kun ville være 25 ampere tilbage til resten af Friskolens elforbrug, og dette ville være
for lidt, ikke mindst set i fremtidsperskektiv.
Derfor måtte jeg med sorg i sinde ringe tilbage til BENT BRANDT, og meddele, at jeg ikke
længere var interesseret.
Herved står sagen idag den 5. februar 2010.

Derfor er der ingen madplan for den kommende uge. Den giver sig selv:
Kogemad, rugbrød, vegge, kogemad og fredagsmad!
Eller også må vi vende tilbage til de gode gamle dage, men så skal vi også mindst være 8 voksne
omkring et enkelt måltid:

"GO' GAMMELDAGS MAD SOM PÅ HELSKOLELEJR 2009"

