Fredagsbrev
Århus Friskole d. 10. september 2010

Udeskole – skolens nye klasselokale!
Endnu en uge er gået og som vanligt har det været en ganske forrygende uge på
Søholmvej.
Læs i denne uge om…




Udeskole
Cyklist – forældre, Bus – forældre og Lilleskoleforældre som ikke skal skamme sig.
Næste uges madplan.

Rettelse til skolehåndbogen…
Der står noget forkert i skolehåndbogen/telefonbogen omkring efterårsferien.
For en god ordens skyld:

Efterårsferie er kun uge 42 (16/10 – 24/10)

Udeskole.
Lærermødet torsdag blev afholdt i den fri natur.
Marianne og Gitte som begge er ivrige og flittige brugere af ”Det
store grønne klasseværelse”, som strækker sig fra bondegårde
udenfor Århus, til midtbyens byrum - har været på kursus i
”Udeskole”.
Deres nyerhvervede faglige rigdom blev formidlet videre til
kollegaerne, som dels havde en dejlig ”time” i skolens nye
klasselokale (bagved hønsegården) og dels fik de inspiration til
kommende aktiviteter med deres egne klasser.

Tak for kage!
Der må være nogle Børnehaveklasseforældre som mangler deres
kagefade + et stk. kaffemaskine. Afhentes senest fredag næste
uge. (Herefter bliver de helt væk )

Invitation til Busgruppe 2010.
Der er tradition for at dygtige pladesmeds-forældre fixer bussen
når den bliver lidt ”rusten” i det.
Gamle og nye bus-gruppe medlemmer må gerne give sig til kende
via mailen skoleleder@aarhusfriskole.dk

Kære forældre,

Aarhus Garden er på charmeoffensiv
Derfor vil vi gerne have lov til at invitere musikglade børn og unge mellem 8 og 17 år, gerne
med forældre, til sammenspil i AAG-huset på Havreballe Skovvej 46 – i baghaven af Tivoli
Friheden. (Indgang ved gitterlågen ca. 100 meter efter Marselisborghallen)
Aarhus Garden har et trommekorps og et orkester – vi øver både sammen og hver for sig.
I orkestret spiller vi på trompeter, saxofoner, trækbasuner, klarinetter, piccolo- og tværfløjer,
althorn, baryton, orkestertromme og stortromme. Det er især træ- og messingblæsere – samt
trommer, som egner sig til vores musik. Man er velkommen til at medbringe eget instrument,
ellers kan man låne. Spiller man blokfløjte, kan man sagtens medbringe denne.
Børn der ikke spiller noget instrument er også meget velkomne til at være med eller bare
kigge på. Søskende er velkomne uanset alder.

Det sker på tirsdag d. 14/9/2010 kl. 18.30 – 20.30 i AAG-huset v. Tivoli Friheden
Har man lyst, er man også velkommen til at prøve marchtræning med de rigtige gardere om
torsdagen kl. 18.15 – 20.00, der kræves ingen forkundskaber – blot kondisko eller lign.
Tilbuddet om sammenspil og marchtræning er HELT gratis og uforpligtende.
Af hensyn til plads i huset og nodeforberedelse vil vi gerne vide, om I kommer.
Ring eller mail derfor til Mettstine Thuesen på:
formand@aarhusgarden.dk tel. 22 71 02 50 – senest tirsdag kl. 18.00
Vi gælder os til en hyggelig aften ”for fuld udblæsning”.
Med venlig hilsen Aarhus Gardens bestyrelse

Lille skole f or æ ld r e h ar ikke n og e t at
skam m e sig ov e r
Det har været en rigtig varm sommer – også i den danske grundskole, hvor
halvdelen af kommunerne har varslet skolelukninger, hvor politikere lover at
overføre flere midler til folkesko-lerne og hvor der, som reaktion på de
forventede skolenedlæggelser rundt om i landet, er anmeldt 65(!) nye frie
skoler til start. Skoler som vi hilser velkomne i det samlede grundskolebillede uanset hvilken skoleforening de måtte vælge.
Kvaliteten i den danske folkeskole er blevet taget som gidsel i kampen om
det kommunale selvstyre, hvor kom-munerne mange steder må opgive at
drive de mindre lokale skoler til fordel for sammenlægninger. Store skoler er
åbenbart tidens løsen, men om det vil være en økonomisk gevinst kan betvivles, der har ikke været mange suc-ceshistorier de sidste år i forbindelse
med de offentlige omlægninger til stordrift.
Pædagogisk kan der i endnu højere grad sættes spørgsmålstegn: Er det ikke
netop i de store bykommuner med de store skoler, at man har haft svært ved at takle problemerne i fol-keskolen
– både i forhold til faglighed, integration og specialundervisning? Det er i hvert fald svært at hævde at store
skoler har løst problemerne. Sidst men ikke mindst er der foræl-dresamarbejdet, hvor endnu flere forældre nu
synes, der er langt til de-res børns skole – både i afstand og i demokratisk medleven. Faktisk viser undersøgelser,
at det er en forsvin-dende del af forældrene i folkeskolen, der er engagerede i valg til skolebesty-relserne. Det er
da et demokratisk problem – ikke mindst set i lyset af, at det i Danmark jo er forældrene, der har
undervisningsforpligtigelsen.
Så derfor er det både forståeligt, glæ-deligt og legitimt, at mange forældre selv tager affære og kaster sig ud i at
lave lokal, fri grundskole.
Jeg mindes ikke, at der før har været sådan en opmærksomhed og debat omkring de frie skoler i medierne, som
der har været denne sommer. Bortset fra de stærkt bekymrende besparelser, vi kan imødese i forbindelse med
den nye finanslov, har jeg især hæftet mig ved den værdimæssige side af debat-ten. Lilleskolerne og de andre frie
grundskoler har i den grad måttet stå for skud som skoler, der snylter på det ”store fællesskab”.
Bredsiderne har været mange: skoler-ne tager ikke socialt ansvar – hverken i forhold til de svage elever eller i
for-hold til integration af nydanskere; skolerne er fagligt elitære; skolerne belaster samfundsøkonomien; skolerne løfter ikke det fælles dannelsespro-jekt som folkeskolen. Jeg har hørt, at flere lilleskoleforældre – også dem
der er politikere - holder lav profil med at deres børn går i en fri grundskole! Her er nogle argumenter, hvis I
skulle tvivle på jeres valg:

Lille skole r n e t ag e r e t st or t socialt an sv ar
Skolerne har berettigede ansøgninger om tilskud til specialundervisning og enkeltintegration af handikappede
elever for mere end dobbelt så mange penge, som der er afsat på finansloven til formålet. På flere skoler afsætter
man væsentlige ekstra midler til fri-pladsmidler til trængte forældre, lige-som de fleste skoler har ordninger med
søskenderabat.

Lille skole r n e e r ik ke f ag lig t e lit æ r e
Lilleskolerne har lange og rodfæstede traditioner med forskellige faglige tilgange, hvor det ikke kun er de boglige fag og karakterer, der er i højsædet. Mange elever oplever faglig, social og personlig udvikling netop på grund
af de musisk-kreative fag, lejrskoler og projekter.

Lille skole r n e b e last e r ikke sam f un d søkon om ie n
Skolerne gennemfører undervisning for væsentligt færre offentlige midler end folkeskolen (statstilskuddet til de
frie grundskoler var knap 43.400 kr. pr. elev i 2009 mod ca. 67.100 kr. pr. elev i folkeskolen). For hver elev der
går i en fri grundskole, betaler kom-munen ca. 33.300 kr. til staten, mens det i gennemsnit koster kommunerne
mere end det dobbelte, hvis eleven går i en af kommunens folkeskoler. Derfor kan det være en økonomisk fordel
i den enkelte kommune, at forældrene opretter en ny lilleskole, i stedet for at skulle bygge nye større
kommunesko-ler. På mange lilleskoler kniber det med investeringer i tidssvarende byg-ninger og IT. Alligevel er
der stor for-ældreopbakning til skolerne og foræl-drene er indstillet på en forholdsvis høj forældrebetaling for at
få tingene til at hænge sammen.

Lille skole r n e b id r ag e r t il d e t f æ lle s d an n e lse sp r oje kt
På alle lilleskoler bliver der arbejdet med elevdemokrati og medindflydelse. Demokratiet er ikke kun formelt
men et levende deltagerbaseret demokrati. Den lokale forankring, overskuelighe-den og skolekulturen er gode
demo-kratiske øvelsesbaner til senere at kunne begå sig i større og nye fælles-skaber.

For æ ld r e n e e n g a g e r e r sig og b id r ag e r t il ud v iklin g e n af f æ lle sskab e r
Forældrenes indflydelse – dels i de forældrevalgte bestyrelser, dels ude i klasserne - er reel. Netop forældrenes
medansvarlighed gør, at der kan prio-riteres fremadrettet også i de kom-mende økonomisk trængte år. Forældrene deltager i børnenes skolegang og engagerer sig på den måde i udvik-lingen af skolen som et af samfundets
vigtige fællesskaber. Skolen er jo for børn – og for deres forældre.
Så der er ikke noget at skamme sig over – tvært imod! Forældrene ude på skolerne kan derimod bruges som
ambassadører for vores skoleform i de næste mange års politiske modvind.
Venlig hilsen
Søren Erh ard Han sen
Formand

Læs om andre interessante emner i Lilleskolernes BESTYRELSES-POST på
http://www.lilleskolerne.dk/politik_udgivelser/bestyrelsesposten_2010

LEJEBOLIG SØGES I STAVTRUP
Clint (4. klasse), Thor (1. klasse) og Judith (mor) søger bolig i Stavtrup, evt. Viby eller Brabrand
til leje eller fremleje fra den 1. november. Ring på 2063 2090.. Tak.

EFTERLYSNING:
Til Høstivalen mistede jeg min pung.
Den er hvid, lavet af læder og er ligesom et armbånd.
Der var ret mange penge i, ca. 250 – 300 kr.!
Håber nogen har fundet den?
Hilsen Viola, 2. klasse

I denne uge har både
Børnehave- og 1. klassen
været på bondegårdstur.
Vejret var perfekt og
høsten kom i hus inden
fredagsregnen satte ind.

Cyklist-forældre fra rød gruppe søges.
Rød gruppes musical-lejr nærmer sig. Som nævnt på det fælles forældremøde i
august håber vi at 4-5 af jer forældre har mulighed for at cykle med fra skolen til
lejren i Gl. Rye og omvendt. Meningen er at danne små cyklist grupper, der hver
har deres voksne at følges med.
Ruten er på ca. 35 km.
Afgang fra skolen mandag den 20. september - ca. kl. 8.45.
Afgang fra hytten Ryekol, Gl. Rye fredag den 24. september - ca. kl. 10.
Foreløbig har Claus ( Emilie 5. klasse ) meldt sig til turen fredag fra hytten
skolen.
Kontakt Ole på ole@aarhusfriskole.dk, hvis du har mulighed for at cykle med os.

_____________________________________________________
Ugens madplan - 13. tom. 17.09.10.
mandag
PIZZASUPPE (minestrone)
tirsdag
VEGETARISK FAD MED PASTA I
TOMATSAUCE
onsdag
SKIPPERLABSKOVS MED RØDBEDER
OG RUGBRØD
torsdag
RUGBRØD - PÅLÆGSFAD
fredag
FREDAGSMAD MED EN DEL FRUGT
(Dagens ret tirsdag)
I går torsdag gav jeg håndslag på købet af en
brugt RATIONAL
20-stiks ovn med dampgenerator. Prisen for
ovnen, der er fra
2002, er 28.500 kr. + moms. Men der er en
del ekstra udgiftger
forbundet med købet:
- afkalkningsanlæg
- ny emhætte

- installeringsudgifter vedrørende vvs og el.
Tidligere har denne ovn slået sine folder på
kantinen hos IBM, hvilket betyder at den kun
har været brugt om formiddagen. Med
i købet følger en ekstra indstiksovn, som
alene har en værdi af
ca. 16.000 kr.
JUBI!

