Fredagsbrev
Århus Friskole d. 12. februar 2010

”Skæg med bogstaver” – fra DR lavede Casting på ÅF fredag d.12/2 2010.
Det bliver spændende om en eller flere af vores søde friskolebørn sammen
med ”Skæg” skal lære resten af Danmark om bogstaver.

Så rammer vi Vinterferien. Vi håber I får en god ferieuge med både
afslapning og god aktivitet. Vi ses veludhvilede og forhåbentligt fuld af
energi igen mandag d. 22 til almindelig skema.
I denne uge kan du bl.a. læse om… Især ”Indbydelse til Fastelavn” og m.a.

Undervisning tilbydes!
Hej jeg hedder Troels og er gammel elev her på skolen.
Jeg går nu på Musikkonservatoriet på RMB-linjen med sang som
hovedinstrument.
Hvis du gerne vil have undervisning i sang eller saxofon så kontakt mig på
30272546.
Vi tager udgangspunkt i dine ønsker.
Hilsen Troels Mørkenborg.
En hilsen fra Musiklærerne.
Tirsdag efter vinterferien, dvs 23. Februar, er der ekstra musiktimer for følgende klasser:
Kl. 8.40 – 9.25
Kl. 9.40 – 11.15
Kl. 12.30 – 14.00
-

7. klasse.
3. klasse.
4. klasse.

Desuden har 7. klasse lang musiktime (til kl. mindst 15.00) TORSDAG d. 25.2
Og Bigband øver til kl. 15.00 om fredagen d. 26/2

Jubii! KH Maria, Frederik & Johan.

8. klasse øver Samba i dag 12/2.
Bemærk flokken i venstre hjørnet.
Vi har onsdag til fredag haft gæster
fra Århus Musikkonservatoriets
rytmiske og klassiske linje. Som en
del af deres uddannelse er de i
observationspraktik.

Vores PPR psykolog har fået nyt job fra 1. marts.
Hun har været sygemeldt de sidste to uger. PPR siger, at de vil slå stillingen op; men at der godt kan
gå et stykke tid. De håber på forståelse fra vores side.
Det er jo et fromt ønske, men heldigvis er ansøgningerne på plads. Der ligger en del sager og
venter, ligesom vi har brug for at få åben rådgivning igen. Men vi håber det bedste.
Malene har i øvrigt været meget glad for at være hos os, men synes generelt der er for lidt tid og for
mange opgaver.
Vh Ingrid

En tirsdagsopgave fra 4. klasse. 
Carl har skrevet en rigtig sjov tirsdagsopgave, som I kan læse her.
Opgaven lød:
Anmeldelse af ny restaurant i byen.
I din by er der åbnet en ny restaurant. To forskellige anmeldere er på besøg, den ene er meget positiv, den
anden meget negativ.
Carl har brugt en slangordbog om mad. - Herlig læsning, hilsen fra Anette
Madanmeldelser af den nye restaurant ”Det tissende gebis”
Carl, fjerde klasse.
”I bad med frituren - eller en slangetæmmer vender hjem ”
Da jeg, Delle Elna, forleden gik gennem byen på vej hjem fra bingo, mærkede jeg pludselig en duft af noget
himmelsk specielt. Det viste sig at duften kom fra en helt ny grill-biks på hjørnet af Skinkekutter Allé. ”Jeg
må hellere lige gå ind og snuppe mig en menu”, tænkte jeg. Som sagt, så gjort. Da jeg kom indenfor i den
lille pølsevogn som hed ”det tissende gebis”, blev jeg slået helt tilbage af dampen fra frituregryderne. Ved
kassen blev jeg modtaget af tjeneren Freddy Flæsk. Mesterkokken fra min yndlings-bodega ”den aflivede
skrukhøne” , Hot Bob, tog som sædvanligt sit bad i friture, men måtte stå op for at lave mad til kunderne.
Mig. Efter at have studeret menukortet, bestilte jeg en hotdog, en pølse med brød, grill-kylling med pommes
fritter og agurkesalat, og en Cocio. ”Mener du en død indianer i kano, en slange fra bassinet med dej, en
flækket krage med brædder og åkander og en Congo-bajer?” sagde Freddy, og sendte bestillingen videre til
Hot Bob, der straks gik i gang. Midt i det hele kom en meget fin herre ind og satte sig ved af mig. Han sagde
nogle mærkelige ord der næsten lød som når et tysk vaffelhorn sidder fast i en svensk Marimekko-taske.
Desværre tabte jeg min senneps-glaserede pølse-puddel ned over hans kreditkort. Efter det lignede han en
mere et pindsvin der havde tabt alle piggene. Da jeg havde spist min dejlige menu, og slået en fis der gav
genlyd over Jammerbugten, greb jeg efter min pung for at betale. Desværre opdagede jeg at den var tom.
Da Freddy Flæsk kom med regningen, hviskede jeg ham i øret ” Jeg har lovet den fornemme mand derovre,
at han må betale min regning, til gengæld for at have set min tatovering – Du ved, den med de tre små grise”.
Jeg spænede ud af butikken, før nogen opdagede hvad der var sket. ”Hyeww-ha, det var tæt på”, tænkte jeg
ved mig selv. Der går nok lang tid før jeg får lov at handle i det tissende gebis igen. Men det var en sjov
oplevelse, og maden var også god.
”Håbløs holdning til hummer”
Da jeg, Laurits Latté, forleden gik gennem byen på vej hjem fra ”Den brasserede lappedykker”, min
yndlingsrestaurant, som ulykkeligvis var lukket, da kokken var blevet såret af en sværdfisk, blev mine
næsebor pludselig ramt af en stank der var værre end omklædningsrummet fra et oprykningshold i serie 3.
Det kom fra et lille snusket etablissement der kaldte sig ”det tissende gebis”, og efter lugten at dømme
passede navnet godt. Det var ikke et sted jeg under normale omstændigheder ville drømme om at sætte mine
ben. Men der var ikke en eneste anden restaurant i byen der var åben. Og mine tarme skreg. Jeg stak hovedet
indenfor, og fortrød det med det samme. Men jeg MÅTTE have noget at spise. ”Tjener, vil de bringe mig
en svineknallert i Sauce Domignon, en flamberet flæskekæp og tretten fedtstifter i foie gras?”. Tjeneren
beklagede, og sagde at de lige havde solgt de sidste. Jeg måtte synge et lille vers på tysk fra musicalen
”Schwartzwalderkirsch” , for at dulme mine nerver. Nu opdagede jeg at der også var en anden kunde
tilstede. ”Har vi ikke set hinanden før?” sagde jeg. ”BØØØÆÅUURGH!!!” udbrød hun, og tog en toliters
remouladepakke op af lommen.. som jeg den gentleman jeg er, trak jeg mit kreditkort frem, for at tilbyde at
købe denne stakkels kvinde dips fra restaurantens egne forsyninger. Det skulle jeg aldrig have gjort.
Kreditkortet skar hul på remouladeposen, og al remouladen var i næste nu overalt på min hånd, jakke og
bukser. Da jeg (en halv kasse servietter senere) igen kiggede op, var kvinden væk. Det var hendes ubetalte
regning derimod ikke. Og efter tjeneren og kokken havde overbevist mig om at det ikke er moderne med
friturestegte fingre, måtte jeg pænt betale. Det er min værste madoplevelse nogensinde. Og så fik jeg ikke
engang noget at spise. ÆV! SLUT!!!!

Visuel HF i Viborg.
Vi har haft besøg af The Animation Workshop på friskolen i forbindelse med vores
tegnefilmsprojekt. De har haft en lille brochure med som vi her i fredagsbrevet gerne
laver en lille reklame for – det er en HF uddannelse i Viborg!
Drømmer du om en kreativ Karriere?

- Se på www.visuelhf.dk

Lucas fra 8. klasse har mistet denne lille dims (Mandag, i 8 kl ca. kl
13:30). Han vil meget gerne have den retur, hvis der er nogen der har set
den så kom til Lucas eller Kontoret.

Madplan for kommende uge 

Vi håber I får noget godt feriemad.

God ferie fra alle os på Friskolen.

