Fredagsbrev
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- Sommer på ÅF -

Læs i denne uge om…





Lilleskolefestival
Ugens madplan
EDB Forældre Taskforce
Pressemeddelelse fra samling af Frie Skolers skoleforeninger

Til kommende Blå Gruppe!
Som sidste år indleder vi det nye skoleår med en fantastisk gruppelejr til
Trollhytten i Gjern Bakker.
Det er onsdag d. 11- 8 til fredag d. 13- 8. Så sæt kryds i kalenderen!
Vi tager af sted ved 11- tiden onsdag formiddag og kommer hjem ved 12- tiden
fredag.
Flere informationer følger.
Hilsen Jeppe, Tine og Anette

9. klasse havde ophold i
prøveafholdelsen en dags
tid. En god lang idrætsdag
med Aroebic-dans,
fodboldgolf, badminton og
springgrav var på
programmet 

Natur og Teknik i 2. Klasse.
I det tidlige efterår arbejdede vi med et emne om økologi i natur/teknik.
Det var dengang min hensigt, at forløbet skulle slutte af med et besøg på
en økologisk bondegård, men på det tidspunkt var der for få dyr tilbage
p¨å gården.
Nu er der igen økologiske grise på marken, og mange andre spændende
dyr og ting at se og høre om, på den økologiske bondegård Vidtskue i
Egå.
2. klasse og jeg tager derfor på tur onsdag den. 9. juni kl. 9.30 – 13.30
Børnene skal have madpakker med samt praktisk tøj og fodtøj.
Hilsen Marianne.
EDB – forældre TASK FORCE
For 2 uger siden skrev vi i fredagsbrevet at vi gerne ville have nogle edbkyndige forældre til at melde sig til skolens EDB - task force. Der er

kommet lidt respons, men vi vil gerne have lidt flere forældre på banen. Så
hvis du har evner indenfor software og installation opfordres du til at
lægge dit forældrearbejds-engagement i dette udvalg 
Kontakt skoleleder@aarhusfriskole.dk
Efterlysning – Rollespilsskjold
Sigurd fra 1. Klasse har mistet sit helt nye rollespilsskjold (2 dage efter
han fik det i fødselsdagsgave). Skjoldet samt to rollespilssværd er blevet
fjernet fra klassen. De to sværd er heldigvis blevet fundet igen, men
skjoldet er stadig savnet.
Skjoldet er rundt og med et træligende mønster på tydersiden. Der står
navn på indersiden.
Har du/I set skjoldet bedes det lægges tilbage i 1. klasse eller ring på
30275116.
Hilsen Sigurd

Der er 3 uger tilbage af skoleåret. Vi skal have tømt TØJ - glemmekassen.

DRAW MORE CLUB
For dig der ikke kan lade være med at tegne.
For dig der ikke kan tegne.
For dig der bliver betalt for at tegne.
Og for dig der helst vil lade være.
Sammen skal vi producere 1.000 A5-tegninger som skal udstilles.
Hver tegning sælges for 100 kroner, og pengene sender vi ubeskåret videre til et godt formål. - Det
gode formål er hjemløsebladet HUS FORBI. http://www.husforbi.dk/
HVOR og HVORNÅR
Søndag d. 6 juni fra 15:00 - 19:00
på Instituttet For (X). Godsbanen
Skovgaardsgade 3-5
8000 Århus C.
(følg skiltene)
Jeg glæder mig til at se dig!
venlig hilsen Matias Albæk-Falk (årgang 1994)

Lilleskolefestivalen
Så nærmer vi os tiden hvor nogen skal på Lilleskolefestivalen
”Lilleskolernes Flagskib”. Det handler om 3 dage på Holbæk Lilleskole,
hvor små 1200 elever mødes omkring sang, musik, dans og teater.
Der bliver opkrævet ekstra 400.- over skolepengene for de elever som
deltager på festivalen.
Alle møder 8.40 mandag morgen på skolen (husk madpakke). Vi er
hjemme igen onsdag ca. kl. 12.30.
(alle elever har fået en specialdesignet seddel fra Maria med hjem i dag
fredag).
Allerede nu skal man finde ud af hvem der har telte og hvem man sover
med. Alle skal have en telt-ven.
Ps. Lommepenge max 150 kroner.

NYT FRA KØKKENET:
"WAS KöNNTEST DU MEHR VERLANGEN, ALS

CURRY WURST UND POMMES FRITES
ZUM MITTAGSESSEN UNTER EIN DEUTCHES
MüNDLICHE EXAMEN"?
Jeg glæder mig som et lille barn til idag (fredag middag), hvor jeg skal drille Gitte (tysklærer og
eksaminator til dagens mundtlige tyskeksamen) og en ukendt censor!
I stedet for en særlig lækker ret, som eksaminatorerne fik serveret førhen eller dagens ret, som er
standard idag, vil jeg servere en
CURRY WURST UND POMMES FRITES UND NICHTS WEITER.
(Pølsen er selvfølgelig snittet i skindet og er selvfølgelig kogt i frituren).

Jeg glæder mig til at se deres ansigter. Men helt ærligt! Hvad kunne være mere relevant at servere
sådan en dag? De er selv uden om det!.........men nu til noget helt andet:

FRISKOLENS KØKKENBASTIONER FEJRER
NYE GIGANTISKE SEJRER!
Karakterniveauet i den netop afholdte danskeksamen underbygger for alvor betydningen af en
seriøs madordning på et højt plan! Tolvtaller, Titaller og Syvtaller væltede ud af dansklærer TINES
mund den ganske dag. Jeg kunne med stor tilfredshed tage hjem med en viden om, at min indsats
gennem mange år havde båret frugt!

Censorjordbær. En god garant for et højt karakterniveau.

NÆSTE UGES MADPLAN:
Mandag:
Omelet - grøntsager - brød.
Alle kan være med: Man kan selv vælge - tingene bliver ikke blandet sammen. (Psst: "Nu også med
bacon")!
Tirsdag:
PIZZA SUPPE. (Også kaldet Minestronesuppe, men lad være med at sige det til børnene.)
Onsdag:
Rugbrødsdag.
Torsdag:
Rice and Curry
In a hurry!
Fredag:
Lille youghurt - frugt - rugbrød - lille smule pålæg.
Nej: "Der bliver ikke serveret pålægschokolade".
Igår torsdag fik vi "TAG SELV SALAT MED NYE UDENLANDSKE KARTOFLER, TUN I
VAND, SAMT VERDENS BEDSTE BØRNEDRESSING: Youghurt (eller creme fraiche),
ketchup, salt og peber). Torsdag dog også med tonsvis af purløg!
Jeg tog et foto af det:

Tak for denne gang.
Til alle børn:
HUSK FARS DAG PÅ LØRDAG!
Næste uges madhold: GUL GRUPPE!

_________________________________________________________

PRESSEMEDDELELSE
Den 29. maj 2010
Den 27. maj mødtes en række repræsentanter fra foreninger på de frie grundskolers område for at
drøfte ”GenopretningsPakken”, der har voldsomme og særdeles negative konsekvenser for de frie
skoler.
Skolerepræsentanterne udtaler følgende:
Det frie skolevalg bliver dyrere
Regeringens og Dansk Folkepartis plan for genopretning af dansk økonomi vil ramme fri- og
privatskolerne hårdt. Skolerne skal bidrage med 258 mio. kr. over en fireårig periode. Dels bliver den
enkelte skoles statstilskud mindre, dels forsvinder forældrenes tilskud til at befordre eleverne til og fra
skole.

Vi vurderer, at aftalen kan få meget alvorlig betydning for alle forældre på de frie grundskoler. Især
ønsker vi at udtrykke vores store harme over, at de i forvejen hårdt pressede børnefamilier også på vort
område er udset til at bære de fleste af nedskæringerne. De svageste familier rammes ekstra hårdt, fordi
det reelt risikerer at blive dyrere at vælge en fri- eller privatskole. I bund og grund vil det gå ud over
forældrenes frie skolevalg.
Aftalen gør op med den mangeårige politiske opbakning til, at udgifterne til folkeskolen – opad eller
nedad - afspejles i det statstilskud, fri- og privatskolerne modtager. Med den nye aftale vil skolerne
både blive ramt af folkeskolens nedskæringer og samtidigt skulle spare ekstraordinært. De frie skoler
bliver ramt med et dobbeltløbet gevær. De vil først automatisk rammes af folkeskolens almindelige
besparelser, men dernæst også af indholdet i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Det
efterlader skolerne i en yderst presset situation, som kan risikere at få alvorlige konsekvenser.
Fri- og privatskolerne har ganske få handlemuligheder, når de 258 mio. kr. skal findes. Uanset presset
vil vi fortsat gøre alt for at levere et tilbud uden social slagside, ligesom vi fortsat vil påtage os vores
del af det såkaldte ”sociale ansvar”. Skolerne kan så vælge at reducere elevernes undervisning og
dermed svække kerneydelsen eller kort og godt skrue prisen op. Det sidste alternativ er at stuve flere
elever ind i klasserne. For de små skoler på landet forbliver det ren ønsketænkning. Her har man de
fleste steder for længst støvsuget området for elever, og for de større skoler i byerne er
klasseværelserne for længst fyldt op til randen – mange steder endda i højere grad end i folkeskolen.
Forældrene kommer til at betale regningen
Hvis regningen sendes videre til forældrene, vil det for en familie med to børn betyde en årlig
merudgift på cirka 3000 - 4000 kr. I forvejen betaler familien mellem 20.000 – 25.000 kr. i skolepenge
årligt. Selvom aftalen lover 5 mio. kr. til opjustering af »fripladspuljen«, som skal sikre, at alle – uanset
økonomi – kan gøre brug af det frie skolevalg, er der tale om en beskeden og utilstrækkelig stigning,
som langt fra dækker det reelle behov. Puljen er i dag på 20 mio. kr. og kun en tredjedel af behovet og
burde således være på mindst 60 mio. kr.
Forældrenes mulighed for at få tilskud til befordring af deres børn til og fra skole bliver også med den
fremlagte plan skåret helt væk. Hermed vil familier – ikke mindst i udkant-Danmark - skulle betale op
mod 5.000 kr. pr. barn pr. år for et buskort. Vi undrer os over dette opgør med den tænkning, der har
været i såvel Venstre som Dansk Folkeparti om, at familier – uanset økonomi - ikke skal fritages
muligheden for at vælge en holdningsbåret fri grundskole til deres børn. Hvis både skolepengene bliver
forhøjet, og man selv skal betale et dyrt buskort, kan man frygte, at myten om, at fri- og privatskolerne
er for de rigeste i samfundet, bliver en realitet. Det er en udvikling, vi i de frie grundskoler vender os
skarpt imod.
Følgende foreninger var til stede:
Danmarks Privatskoleforening, Dansk Friskoleforening, Deutscher Schul- und Sprachverein,
Foreningen af Katolske Skoler, Foreningen af Kristne Friskoler, Frie Skolers Lærerforening
Lilleskolerne & Private Gymnasier og Studenterkurser.
Tilsammen repræsenterer foreningerne ca. 95.000 elever og deres forældre.
Yderligere information
Formand for Danmarks Privatskoleforening, Kurt Ernst - 40290675
Landsformand for Dansk Friskoleforening, Ebbe Lilliendal - 21723380
Fakta
• På 25 fri- og privatskoler vil forældrene miste mellem 2.500 og 10.000 kr. pr. barn i
befordringstilskud. Skolerne ligger i udkant-Danmark.
• De gennemsnitlige skolepenge risikerer at stige med cirka 10 pct.
• 10 pct. af familierne i de frie grundskoler søger hvert år nedsættelse af skolepengene via en
fripladspulje. Puljen dækker kun en tredjedel af behovet. Der mangler dermed 40 mio. kr. i pulje

Kommentar fra MARTIN:

VKO's genopretningspaftale - Hvad får det af konsekvenser på ÅF?
Også de frie skoler står for tur, når/hvis regeringen og DF, som forventet gennemfører sin
genopretningspakke med virkning fra 2011.
Vi bliver, som beskrevet nedenfor, skåret 1 % af statstilskuddet om året, så tilskuddet mindskes
gradvist fra de nuværende 75%, til

71% i 2014. En procent lyder jo ikke voldsomt. Men det svarer på vores skole til ca. kr. 70.000,-.
Hvis vi ikke blæser nye politiske vinde over landet inden 2014, kan vi altså forvente 280.000,mindre i statstilskud om fire år.
I første omgang har vi - som så mange andre ramte grupper- gjort opmærksom på
konsekvenserne for vores område.
Nedenfor kan I læse en fælles pressemeddelelse fra de frie skolers skoleforeninger i forening.
Dernæst må vi tage tænkehatten på, og finde de klogeste løsninger, på de udfordringer
besparelserne giver os.
På en dag som denne, hvor sambarytmerne breder sig i skolegården, er det svært at betvivle, at
det nok skal lykkes!

___________________________________________________
En SPORTS-MAIL:

Århus Kommune og Sport Aarhus Events inviterer i samarbejde med Dansk Boldspil-Union gratis til U-21
landskamp i fodbold fredag 3. september kl. 13 på Århus Stadion i anledning af, at Århus er vært for EMslutrunden for U-21 landshold i juni 2011. (Se venligst mere i vedhæftede filer).
I den forbindelse er jeg blevet gjort opmærksom på, at kun folkeskoler er blevet inviteret gennem Børn &
Unge.
Derfor denne mail, for I skal naturligvis også have mulighed for at tilmelde skolen eller enkelte klasser til
denne gratis begivenhed.
Tilmelding sker for privatskoler til undertegnede, hvor evt. spørgsmål også kan rettes. Sidste tilmelding
tirsdag 22. juni.
mvh Peter Vestergaard, Projektleder , UEFA U21-EM 2011 Aarhus

___________________________________________________________________________________
Og endelig….

Det går fint med afgangsprøverne. Ikke mindst for tysklærer og censor.
Køkkenet diskede op med ” vagtelægssalat og TYSK CARRY WURST”

God weekend!

