Fredagsbrev
Århus Friskole d. 23. april 2010

I denne uge kan du læse om…






Forældre-arbejdsdage i denne weekend.
Cirkus Lillegul.
7. Klasses vikarbureau – og lidt om den økonomiske virkelig for friskolen.
Husk – torsdag i næste uge er en ekstra fridag!
…..and then some.

Kære forældre på Århus Friskole,
Udvalget for vedligeholdelse og udearealer vil bruge dette
fredagsbrev til at ridse weekendens opgaver op:
Alle jer, der ikke var til arbejdsdag i efteråret, kommer jo denne
weekend incl. børn. Så vi bliver mange om at få et par hyggelige og
arbejdsomme dage i solen…
Vi har lavet en prioriteringsliste over opgaver og skrevet det
relevante værktøj på. Vær sød at medbringe værktøj, da skolen
IKKE ligger inde med noget.
Handsker og arbejdstøj anbefales…
Der er skrevet et minimums-antal personer på opgaverne.
Opgaver med 1.ste prioritet:
Afblænding af ovenlys på læreværelset. 2-3 personer. Mads fører
an.
Medbring håndværktøj, skruemaskine, stiksav, stige…
”Ny sal” = ”gammelt sløjd-rum”.
Gulvslibning. Lørdag. 2-3 personer. Der lejes slibemaskine.
Fej fnuller af spær, gør rent osv
Lakering af gulv. Søndag. 2-3 personer. Medbring malegrej.
Maling af diverse: Medbring malegrej…
Gavl over musik. Males svenskrød + hvid. 2-3 personer står på
taget.
Stern i blå gård males sort. Stige. 1 person.
I Smedestræde males spær-ender sorte samt gavl svenskrød. 2-3
personer. Stige medbringes. Stillads haves.
Skoleuret: Skal det laves eller deponeres?
Ved deponi skal facaden males bag pladen. 1-2 personer. Stige.
Malergrej.
Opsætning af konstruktion til halvtag/ overdækning foran salen. 34 personer.
Medbring håndværktøj, skruemaskine, stiksav, stige…

Opgaver med 2.nd prioritet:
Her er tale om opgaver med ”have”- eller rengøringskarakter.
Medbring div. haveværktøj, god kost, beskæresakse, ørnenæb,
trillebør, spand, stor blød børste…
Vaske vinduespartier udvendigt, Blå gård. 2 personer.
Barsketbanen:
Banterne vaskes af for mudder og males. Banen fejes. 3-4
personer.
Generel oprydning.
Smedestræde: 2-3 personer.
Dørene vaskes.
Beskæring af brombær ved amfi-scenen.
Generel oprydning.
Grumserup:
Indret et indbydende save-område. 2-3 personer.
Generel oprydning.
Skolegården: 4-5 personer.
Feje omkring sandkassen.
Oprydning og rengøring ved buske omkring hovedindgang
Oprydning i ”lommen” under tyren ved sfo-dør.
Generel oprydning.
En meget stor opgave: Mange, mange personer og særligt gerne
børn!
Oprydning i hegnet mod marken i hele grundens udstrækning. Der
er tale om ”hule-land”. Et spændende og ureguleret wild-west…
Nogle huler skal sløjfes!
Samle grene og brædder og skrammel. Brænd det, der kan
brændes!
Beskær grene/træer, hvor det skønnes nødvendigt. Sven har en
motorsav.
Brokker og sten samles - og køres væk snarest!
Madhold: 3-4 personer.
Indkøb på Rema-kort til både lørdag og søndag. Husk vegetarene!

Tæl antallet op inden indkøb…
Skulle vi overmandes af regn, så går vi indenfor og maler:
Gamle edb-rum. Døre og vægge.
Alle skolens døre.
Og så lidt langtidsplanlægning:
Det er tanken, at skolen
selv skal stå for en del af
det nybyg/ombyg, som vi
skal i gang med om
”nogen tid”… Derfor vil vi
gerne opfordre til, at der
opbygges ”håndværkersjak”, som kan ta’ en
tørn, sætte indianerne i
gang og ikke mindst
kvalitetstjekke. Det er
oplagt, at arbejdsdagene
bruges til at lære
hinanden at kende med
den hensigt også.
Det bliver dejligt at se jer og at få skolen gjort forårs-frisk.
Velmødt!

"Der søges en saxofon lærer til Clint Blak i 3. klasse, som
har spillet nu i 8 måneder. Hvis interesseret og bor enten i
nærheden af skolen eller i Viby, kontakt Judith (mor) på
2063 2090. Tak,"

Vigtig Vigtig – Som det fremgår af skolens ferieplan på
hjemmeside og skolehåndbog er der ekstra fridag i
forbindelse med Store Bededags ferien. Torsdag i
kommende uge (d.29/4) er en fridag. Både skole og SFO
har lukket denne dag.

Dejligt lokale med naturudsigt til skov og sø udlejes.
Lokalet er på 13-14 m2.udlejes på fuld- og deletid til en husleje på 1307 kr. pr
måned på deletid.
Du vil da blive en del af et arbejdsfællesskab, hvor vi er 5 med hver vores
arbejde at varetage.
Der er et stort lyst fælleslokale, som bruges til venteværelse, frokost og
møder. Udover god arbejdsstemning, mødes vi en gang om måneden til både
faglig og hyggeligt samvær. Fælles køkken og toilet.
Fri parkering og tæt på bybus. Lokalet ligger i naturskønt område ved
Brabrand søen tæt på motorvej.
Glæder mig til at høre fra dig!
Artemis Psykologi
Mariann Kjerrumgaard Thygesen
Søholmvej 23a, Stavtrup
8260 Viby J, Århus
Tlf. 24850108
Mariann@artemispsych.dk - www.artemispsych.dk

Der er kommet nye elever på skolen - Velkommen til
Thor i børnehaveklassen, Clint i 4. klasse og Niel i 7.
klasse.
Cirkus Lillegul.
Tirsdag i kommende uge er
der Cirkus Lillegul
forestilling for gruppens
forældre.
Vel mødt kl. 16.30
(Skolens andre elever ser
forestillingen onsdag kl.
10.00).

7. klasse vikarbureau.
At drive friskole i dagens Danmark, hvor folkeskolen sparer og putter op
mod 30 elever i klasserne, er ikke altid så nemt. Vores tilskud fra staten er
afhængigt af hvor mange udgifter folkeskolen har. Tilskuddet beregnes på
baggrund af folkeskolens udgifter for tre år siden. I 2010 er statstilskuddet
stagneret, mens både alm. priser og lønninger ikke ligefrem har fulgt
samme kurve 
Det betyder at vi dels har måttet hæve skolepenge og at vi har måttet finde
områder at spare. Et besparelsesområde har vist sig at give en rigtig fed
aktivitet. For at skære i vikarudgifterne, blev der peget på, at 7. klasse en
gang i mellem kunne prøve at undervise eleverne i blå.
Sagt mildt – det går fantastisk godt. Eleverne i blå elsker det, der er rigtig
god aktivitet i timerne og 7. klasses eleverne, som i 2-3 mands grupper har
vagten, får en super spændende, lærerig og relevant skole-oplevelse.
Lektionerne er planlagt af klassens normale lærer – og som en lærer
udtaler ”Det er en af de bedste aktiviteter siden lillestoresøsterbrorordningen”. Med andre ord det giver sammenhængskraft på tværs af
skolen.

Heldagslærermøde og forældrevikar.
På mandag (26/4) er personalet på heldagslærermøde. Som vanligt er der
forældrevikarer i mange klasser. Der er tre klasser som ikke har kunnet
mønstre forældrevikarer, hvilket er rigtig surt både for de klasser som ikke
får lov at få en forældre-vikardag, men også ret øv for skolen som skal ud
og købe vikarer. Som aftalt ved indskrivning på skolen skal man i løbet af
sit barns skolegang påregne at være forældrevikar 1-2 gange.
6.- 9. klasse får opgaver som skal løses hjemme og afleveres efterfølgende
til deres lærere. Alle møder kl. 8.40 på mandag 
-----------------------------------------------------------------------------------------NÆSTE UGES MADPLAN.
mandag:
Fransk omelet.
Let sauterede grøntsager foldet ind
i en luftig, let krydret æggemasse.
Drydset med dild og purløg samt
bacontern. Hjemmebagte Larsbrød
med fibre en masse. Til de ganske få sildefans på skolen (det er stort set
kun min allerbedste sildeven, Benjamin fra 3. klasse i Blå Gruppe og mig
selv, Lars M. i køkkenbastionerne) vil der ekstraordinært og
undtagelsesvist blive serveret en lækker marineret sild på rugbrød. Emilie
fra 9. klasse skal være hjertelig velkommen tilbage i sildegruppen, men
hun har vist ikke spist en sild, siden Ulrich gik på efterløn for nogle år
siden. Det er en skam, for dengang var de (Ulrich og Mille) mine
allerbedste sildevenner.
Godt, at jeg har Benjamin idag!
tirsdag:
Hy Abernathy's Georgia Chaingang Chili.
For første gang i lang tid er vi alle sammen tilbage på skolen. Rikke (9. kl.)
jeg håber, at du kommer idag, for vi giver den fuld skrue med chips og det
hele! På forhånd undskyld til en del forældre. I retten indgår nogle lidt
kriminelle ingridienser så som

- kaffe
- øl
- rødvin
- chokolade,
men bare rolig. Det meste
ryger indenbords i kokken!
onsdag:
Tøm køleskabet, spis lidt
pålæg og en masse frugt!.
Torsdag og fredag: Bliv endeligt hjemme!

