Fredagsbrev
Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010

Den lille ny ” 11.11 ” er i gang!

Velkommen tilbage fra sommerferie.
Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus
Friskole.
Vi har i personalegruppen ladet batterierne op og er klar til et år, som byder på
mange spændende oplevelser og udfordringer.
Det bliver forhåbentlig i år, vi påbegynder ombygning/nybyg. Det er i år, vi skal have
rød musical, og vi skal som noget nyt deltage i Kulturnat Århus med vores
Karnevalsoptog i stedet for Århus Festuge. Vi skal på lejrskole her i efteråret, og
ikke mindst skal vi have nogle dejlige ganske almindelige dage i skolen på Søholmvej
og nærmeste omegn.

Nyt samarbejde mellem Lillegul (0. og 1. klasse) og Skole Fritids Ordningen.

Fra i år vil så småt begynde at integrere lillegulteam med SFO’en. Det bliver på den
måde at Anders og Charlotte fra SFO’en kommer med ind i henholdsvis 0. og 1.
klasse nogle timer om ugen. Vi har en forestilling om at det bliver rigtig godt og
givtigt for både børn og personale og vi glæder os til at fortælle mere om ordningen,
når vi er kommet lidt i gang.
I SFO’en har vi ansat en ny voksen – Venera, som er uddannet afspændingspædagog.
Til Lillegul har vi, som tidligere nævnt i dette medie, headhuntet Jeppe Bervig til
vores nye børnehaveklasse. Børnehaveklassen og Jeppe er kommet rigtig godt i gang
og hygger sig gevaldigt med hinanden.

En økonomisk udfordring:
Som man sikkert har læst i pressen er hele den offentlige og semioffentlige sektor
under pres. Vi går ikke fri her på friskolen, hvilket har betydet, at vi skal finde nye
måder at få pengene til at slå til. Det har i år fået betydning for vores lejrfrekvens.
Konkret betyder det, at lærerrådet i år valgt at skære en af vore 2 årlige lejre væk.
Blå er på lejr i denne uge, gul er på lejr i uge 40 (Møgelø), mens rød har musicallejr i
uge 38. Det betyder, at det er helskolelejeren, som skulle have ligget i forsommeren,
som er blevet fjernet. Men…vi skal nu nok få en god sommer i 2011 alligevel 

INDSAMLING TIL LOPPEMARKED PÅ HØSTIVAL
Kære elever og forældre på Århus Friskole
Lørdag d. 28. august afholder 8. klasse Høstival, inklusive det store loppemarked, hvorfra
al indtægten går til 8. klasseturen i foråret 2011. Vi håber på endnu engang at få indsamlet
masser af gode og salgbare lopper.
Indsamling: Vi samler selv lopper ind i Stautrup og noget af Viby lørdag d. 21. august kl.
13-16. Der er delt sedler ud i området.
Aflevering: Vi tager imod lopper på skolen hele ugen: lørdag d. 21. kl. 13-17, søndag d.
22. kl. 10-17, samt i skoletiden mandag d. 23. til fredag d. 27.
HUSK: Vi modtager ikke hårde hvidevarer, og sorteringskrævende lopper må meget gerne
afleveres i god tid.
På forhånd tak fra elever og forældre i 8. klasse.
Vi ses til Høstival...!

Musikundervisning – udenfor skoletid:
Hvis man har lyst at gå til musik uden for skoletiden, er der muligt at lave aftaler med nuværende
og gamle elever som eks. går på rytmisk konservatorium eller lign.. Fra tid til anden har vore egne
musiklærere også tid til at have ene-undervisning. Kontakt Maria for yderligere oplysninger:
25484316.
Derudover har vi jo selvfølgelig også vores eget skoletilbud BigBand for 5. – 9. klasse. I år er
BigBand udvidet med et trommehold som Hans Martin står i spidsen for. De øvrige BigBand lærere
er Maria, Johan, Asger og Ole.
Også Århus Musikskole tilbyder pladser på afdelingen på Højvangskolen.
Fire lærere underviser i klaver, guitar, slagtøj (trommer), tværfløjte og sammenspil.
Info www.aarhusmusikskole.dk eller tlf. 8940 9921.

Hele skolen mødes nu hver fredag til musik og dans.
Som det tidligere har været tradition, skal vi nu igen mødes i salen for at ”være
sammen” om vores musik- og dansekultur – hele skolen. Vi startede her i dag med
stor energi og glæde.

Medbring jeres bærbare hver dag!
Fra skolestart august 2010 (altså nu!) har vi besluttet, at alle eleverne fra 5. klasse til
9. klasse skal medbringe deres egen bærbare computer. Vi har mange spændende
planer med brugen af elevernes computere og glæder os rigtig meget til at komme i
gang med at bruge dem. Det er derfor vigtigt, at alle får medbragt computerne hver
dag også selvom der kan være enkelte dage, hvor vi ikke får brugt den så meget her i
starten.

Hvor skulle de alle sammen hen (de gamle elever)…..
Som regel er der rigtig mange af vores elever her på skolen, som vælger et år på
efterskole i 10. klasse. Rigtig mange af eleverne og deres forældre har været tidligt
ude for at få pladser på de ”populære efterskoler” – så lad dette være en opfordring
til nuværende forældre, hvis også jeres barn skal på efterskole efter 9. klasse.
(fortsættes næste side)

Eriksminde Efterskole overtager friskoleeleverne Jacob, Andrea, Erik og Troels,
mens Mellerup Efterskole tager hele 6 fra vores afgangselever fra sidste år. Det er

Rikke, Martin, Gerda, Trine, Freja Lærke og Ulrikke.
Jacqueline skal på Vivild gymnastik og idræts efterskole, Emilie skal på
Musikefterskolen Humple, Sebastian på Femmøller efterskole, Emil på Vestbirk
musik og sportsefterskole og endelig Phillip bliver i nærheden af skolen i Sydårhus –
han skal på STX Viby.

Sødt og flot brunt marsvin bortgives.
Trille bor lige nu på Højvangsvej 28 i Stavtrup sammen med Liff fra 3.kl. og Sean fra 6.kl.
Kontakt dem eller ring på 86 11 22 08
Vh Catriona, Sean og Liff

Forældremøde i Rød gruppe.
Husk : Forældremøde i 5. 6. og 7. klasse
tirsdag den 17. august kl 19 - 21.30.
1. del i fællesrummet for alle 3 klasser kl. 19 - 20
2. del klassevist i klasserne kl. 20 - 21.30
KH Karin, Gitte, Asger og Ole

Idrætsinfo til 5., 6., 8. og 9. klasse
I de kommende 2 uger skal disse 4 klasser medbringe udeidrætstøj, udesko og
måske en regnjakke ville være god at have med også. Vi skal spille fodbold, tennis og
løbe. Vi ses hilsen Jeppe og Peter

Et minuts stilhed…
Rema-ordningen for 7. klasse er død. Det er med stor vemod at rød gruppe tager
afsked med Rema-ordningen, men fordelene ved denne ordning er til at overse i
forhold til det utal af argumenter der taler for en nedlæggelse.
For en del børn har der være tale om at indkøbe hele frokostmåltider i Rema og det
er ikke rugbrød, frugt og grønt der handles. Der har været utrolig mange irriterede
kammerater og voksne gennem tiden som skulle hente rema-ister, som er stukket af
fra deres arbejdshold.
Ps. Disney slik om fredagen i hjemmet er stadig tilladt 
Hilsen Alle.

NÆSTE UGES MADPLAN:
mandag
Kylling i karry - ris

onsdag
Verdens bedste kartoffelsuppe

tirsdag
Shawarma

torsdag
Rugbrød - pålæg
fredag
Frugt, Larsbrød, pålæg, måske lidt lunt

Her fra køkkenet skal der lyde et stort velkommen til alle de nye børn i børnehaveklassen.
Jeg er allerede i god kontakt med mange af dem. Det er en fornøjelse at møde dem. Det
er sjovt, som man år for år glemmer, hvor små de egentlig er, når de kommer i skole. Det
er et privilegium, at få lov til at følge jeres børns opvækst, lige fra de er nogle små 'fjolser'
til de er nogle store af samme slags:

9. klasse 25.06.2010: Mianne, Gerda, Andrea, Trine, Emil, Emilie, Jacob, Rikke, Freja, Ulrikke,
Martin, Jacqueline, Don Sprogø (skjult), Erik, Philip og Troels. Sebastian mangler.

