Fredagsbrev
Århus Friskole d. 27. august 2010

7. klasse på mandags-udeskole.

I morgen er der fest! – vi glæder os til at se jer alle sammen til god
musik, god mad og gode lopper. Starten går klokken 13.00, kom i god tid fx 12.55 
Læs i dette fredagsbrev om….
* Udeskole projekt i 7. klasse hver mandag.
* Nye møbler forskellige steder på skolen.
* Madplan for kommende uge.

Et gammelt indlæg i forbindelse med nedlæggelse af et bestyrelsesudvalg
– som nogle nuværende forældre kan blive inspireret til at sende lidt gode
materialer i retning af Søholmvej.
Udvalget er nedlagt, indtil en ny ildsjæl dukker op
Materialeudvalget har indtil videre været et enmands-udvalg og idéen er at skaffe billige og gode
materialer til Århus Friskoles kreative værksteder. Materialerne skal skaffes i samarbejde med skolen til
de projekter, som skolen har planlagt, og dette skal foregå løbende, da vi ikke har mulighed for at
opbevare noget større lager af materialer.
Udvalget har i løbet af året skaffet materialer til juleværkstederne - fx fyld, stof og broderigarn til
syværkstedet og gamle bloktryk og farver til stoftryk. Billedeværkstedet fik karton (rester fra et galleri)
og strikkeværkstedet fik plastikposer. Derudover er SFO’en blevet beriget med bl.a. papir og stof. Kun
fantasien sætter grænser...
Det anbefales, til dem som evt. vil forsætte materialeudvalget, at de er kreative og har børn i de små
klasser - og dermed sandsynligvis kommer oftere på skolen end de ældre børns forældre. Det er på
skolen, man mærker pulsen og kan finde ud af, hvad der er brug for - altså ved at tjekke op på de
forskellige værksteder...og selvfølgelig spørge sig frem. Der er gode muligheder på skolen, men man skal
have tid og lyst til at yde og bare ”være der”.
Det kreative værksted i Malling vil måske være et sted man kan kontakte, hvis de står og mangler noget.
Måske vil de kunne hjælpe eller henvise, da de får en del henvendelser fra folk, som gerne vil af med
gode materialer til et godt formål.
Bl.a. har Lars Kold tidligere, tilsynsførerende på skolen, bakket op omkring Materialeudvalget. Han har
noget spændende foliemateriale der, hvor han arbejder....
Kontakt til skolen er som altid

skoleleder@aarhus-friskole.dk

eller kom ind på kontoret/lærerværelset.

Lillegul øver Høst-sangen. De er klar til i morgen 

Nye ”gamle” møbler på ÅF
Arla på Skanderborgvej
(Kontordomicil) skifter adresse
og har i den forbindelse doneret
en lastbilfuld møbler til
friskolen. Vi takker.
Vi hedder stadig Århus Friskole
og ikke Arla Friskole.

Kontoret
…. Og grupperummet/biblioteket foran
sundhedspleje-rummet.
___________________________________________________________________________

Bolighjælp ønskes!
Vi søger et sted at bo fra ca. oktober – marts, gerne fremleje, og gerne ca. 2 værelses til max 6000.Kh. Frederik & Maria (25484316 / 22949120) - mariafoxfire@yahoo.dk
____________________________________________________________________________

Ude-skole projekt i 7. klasse.
I 7. klasse skal man huske hue, handsker, regntøj og sol-hat. Hver mandag året rundt skal klassen ud
i naturen (eller byen) for at have Ude-undervisning.
”Fredagsbrevet” – har talt med Rikke og Juliane:
I 7. klasse har vi hver mandag i stedet for vores tre dansktimer indført noget vi kalder aktiv mandag.
Det går ud på at vi skal lave forskellige aktiviteter så som, at cykle, løbe, svømme mm. Som så
involverer dansk. Sidste gang cyklede vi rundt om Engsøen i hold, samtidig med at vi skulle holde
pauser og læse noveller under turen. Det kan være rigtig hårdt at tage sig sammen til at være aktive
en mandag morgen, men det ender altid med at være hyggeligt alligevel

Næste uges madplan. (30-08-10 til 03-09-10).
mandag
Tomatsuppe - hjemmebagt brød.
tirsdag
Ta' selv salat + bagte minikartofler fra Vildmosen - hjemmebagt brød.
(Begrebet 'Ta' selv salat' dækker over det faktum, at det enkelte barn selv
sammensætter sin salat).
onsdag
Kulsvierkonens pastaret.
Vi gir den gas med kødets krydderi: bacon! Ostens krydderi: Parmasan
(revet i eget køkken), men vi forbedrer retten ved at tilsætte grøntsager
al dente (kogte grøntsager, men med 'bid').
torsdag
Traditionel CHILI u/chips, dog med LarsBrød Classic + salat.
fredag
Tøm køleskabet + frugt og brød.

