Fredagsbrev
Århus Friskole d. 12. marts 2010

Fra skolen skal der lyde en lidt sen, men helhjertet…

TAK FOR EN FANTASTISK FASTELAVNSFEST
til syvende klasse, deres lærere og forældre.
Det er en af de dage, hvor man må knibe sig i armen;
Kan en skole virkelig være så sprudlende af veltilrettelagt begejstring?
Århus Friskole kan!
Tak for det!

Indkaldelse til generalforsamling på Århus Friskole.

Onsdag d. 14/4 2010 kl. 19
Bestyrelsen vil gerne indbyde alle forældre til generalforsamling. Vi ønsker et stort fremmøde til en
spændende aften. Vi kan allerede nu afsløre højdepunkter:

- 7. klasse spiller og tjener en mønt
- Bestyrelsen aflægger beretning: Hvor er skolen på vej hen?
- De tilsynsførende aflægger beretning: Bodil og Lars vil
gennemgå, hvad de har gjort sig af iagttagelser om skolens
faglige og sociale tilstand. De er forældrenes ”øjne og ører” i
dagligdagen. Vi er spændte.
- Skoleleder Martin beretter om skolens nyligt formulerede formål
- Diskussion af Pædagogisk rapport: Hvad byder skolens stolte
flagskib på i år? Blandt andet dialog om økologisk mad.
- Kreativt indslag
- Valg til bestyrelse
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to (2) referenter
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af de tilsynsførendes rapport
5. Fremlæggelse af årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Skolens ansatte har ordet.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af tilsynsførende
11. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest
d. 7/4 2010.
Endelig dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning 2009-010, årsregnskab 2009 og Pædagogisk
Rapport 2010 udsendes senest en uge før generalforsamlingen – Kig i dit barns taske. Børnene får brev
med hjem.
Umiddelbart efter generalforsamlingen er der et konstituerende bestyrelsesmøde.
På bestyrelsens vegne Marie Ludvigsen, formand

Stavtrup den 11/3 2010

Lillegul Filmklub.

HUSK: Onsdag 17 marts Bliver afholdt i Rød. Fra 15:45. Børnene skal afhentes kl.17:30.

Hjælp vi har en teenager i
huset!
Kom og hør Jens Winthers underholdende oplæg om de herlige
teenagere og om forældre(ledelse). Det foregår på Århus
Friskole torsdag den 8. april kl. 19.00-21.40.
Tag naboen med - det er gratis. Tilmelding nødvendig. Mere
info. Følger, men skriv datoen i kalenderen allerede nu!.
Bliv inspireret på Winthers Verdensfirma
http://www.winthers.eu/kurser/
KH Mette (Bestyrelsen)

Efter påske sker der ting og sager 
Påskeferien varer i år til og med tirsdag d. 6/4.
SFO’en holder NØD-Åben, men man skal tilmelde sig til Anne senest fredag i næste uge.
Onsdag d. 7/4 er der almindelig skoledag.
Torsdag og fredag er skolens personale på voksen-lejrskole til Istanbul. Undervisningen og
hverdagen i øvrigt bliver overtaget af et hold studerende fra Peter Sabro Pædagogseminariet.

Lejlighed udlejes i Berlin
78 m2 lejlighed i Friederichshain, lige midt i Berlins latinerkvarter, udlejes. Plads til 6 personer.
Bedste beliggenhed i Simon Dach Strasse, en gade folk langfarter til for at spise eller for blot at
sidde
på en af de utallige hyggelige cafeér eller restauranter. Derudover et kvarter fyldt med små
second hand forretninger - og marked i weekenderne! Tæt på S-bahn og U-bahn, hvorfra
Alexanderplatz
nås på 10 minutter.
Interesseret? Så kig ind på www.muurholm-berlin.dk og læs mere.
For at se om lejligheden er ledig tryk booking derefter mowitania og bladr i kalenderen.
Ring derefter til mig - så reserverer jeg!
Pris 600 i døgnet plus 400 til slutrengøring!
VH Asger - 28930025

RØVERKØB
Lækre helt spritnye ski/vinterjakker af mærket Geographical Norway
sælges for kun 1000 kr. stk.
Normalpris i butik 2800,Fås i farverne rød, hvid, sort og mørkeblå i str. small, medium, large og
XL
Ring og hør nærmere på 24 249 249
Hilsen Sara

Konflikt-uddannelse:
3 lærere fra ÅF har været på
konflikthåndteringskursus. I
går på lærermødet fortalte de
tre konflikt-løsere om deres
nye viden til alle kollegaerne.

En hilsen fra 8. Klasse helt fra Namibia
Hej alle
Vi er godt fremme efter en laang rejse. Ungerne klarede ventetider og flyvninger super - et par
glemte sager som kom med i sidste oejeblik var det mest dramatiske!
Her er varmt og tørt og lidt blæsende - fedt klima at komme til efter den danske vinter. Lige nu
slapper vi af i den lille pool og på de 3 værelser, vi er alle trætte efter turen og kommer til at sove
godt i nat!
Vi kan nåes på mail de næste 3 dage, men saa er vi i bushen i lang tid, måske 20 dage... Hvis vi
kommer forbi en netcafe i Oshakati sender jeg et pip om vores velbefindende :) ..
Ka I ha det - keep cool hjemme !
HM
Velkommen til Pil Petrea Telling Nielsen ny pige i 4. klasse.
Pia står jo ikke i skolehåndbogen, så her kommer hendes adr. lige:
Bavnevej 12
8361 Hasselager
Tlf.nr.: 25624402/25852581

2 besøg på en dag.

Produktionsskolen fra Hørning kom 50 mand høj
og spillede musical for 4 – 9 klasse.
9. klasse havde besøg af en forælder fra 0’de klasse. I forbindelse med klassens projekt omkring
”kriser” berettede han på levende og nærværende vis om sin opvækst i Sydafrika under Apartheid.

Tabt pung.
I forbindelse med afgang fra Århus friskole mod Afrika mistede Rasmus sin pung indeholdende 104
euro. Pungen er brun med et motiv af operahuset i Sydney der er præget ind i læderet. Har du fundet
den?
Kontakt evt. kontoret.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sager til salg:
1)Trommesæt, Maxwin (lavet af Pearl) sælges.
Priside 2000,- kr (Prisen kan forhandles!) Udmærket begyndersæt i god stand. Købt for 2750,- kr. i
2005 (kvittering haves). Lilletromme, stortromme, 2 tams, gulvtam. Ridebækken Paiste 101 20",
hihat PPC Set 290 14", Crash Medina 16", stativer, stol, 2 trommestikker. Billedet kan sendes.
Ring: Teppo 22 15 40 57, teppo@webspeed.dk (Bor i Råhøjparken)
Har også følgende ting til salg :
2)Smuk dobbeltseng, 800,- kr., 140 x 200cm, fyrretræ, mærke "Iben", købt i Jysk. ca.7-8 år gl.
Madrasser(2) følger gratis med. Kvalitetstopmadras kan evt. forhandles til, for begge parter
passende pris... ;-). Billedet kan sendes.
3)Vitrineskab, 800,- kr. B.92, H.184, D.39. Fyrretræ, ludbehandlet. Nemt at flytte, kan deles midt
på. Spørg efter et foto.
4) DVD afspiller, Prosonic.
5) Stationær computer, tastatur, mus.
Mvh. Teppo (Mia fra gl.9.kl). Ps. Salget haster, så skynd dig!

Næste uges madplan 15.03.10 til 19.03.10.
mandag:
FISKEFRIKADELLER, PERSILLESOVS OG KARTOFLER.
tirsdag:
LASAGNA, SALAT.
onsdag:
PIZZA.
torsdag:
MIDDELHAVSHELVEDET:
OKSEKØDSFRIKADELLE, TZAZIKI, GRÆSKE KARTOFLER, HUMUS, FALAFFEL
MV.
fredag:
ET LET MÅLTID MED MEGEN FRUGT, HJEMMEBAGT BRØD

