Fredagsbrev
Århus Friskole d. 1. oktober 2010

Tak til rød gruppes elever og lærere. Sikke en fantastisk flot musical. Der
var indtryk for både ører, øjne og hjerne. Godt gået alle sammen!
Vi nærmer os med hastige skridt afslutningen på den første skoleperiode i skoleåret 2010/2011. Perioden
fra sommerferie til efterårsferie er traditionelt set en af de mest sjove, men også hektiske perioder på året.
Der er introuge, ture ud af huset i det gode vejr, Høstivalplanlægning og musikøvning, lejrskoler, optogsuge
og som nu Musicaluge.
Men der har også været tid til ”almindelig skolegang”, selvom der i denne periode helt klart er mange
afbræk i hverdagen. En skolegang med så mange afbræk, kræver trygge rammer og dels nogle faste
rutiner. Her har vi voksne på skolen og i hjemmet naturligvis en afgørende rolle for at projektet kan lykkes.
På skolen arbejder vi på at være tydeligere i forhold til hvilke forventninger vi har til både det sociale og i
forhold til det faglige. Vi har i dette skoleår sat ekstra fokus på klasseledelse. Aften- og Heldagslærermøder
osv. vil derfor have dette som et væsentligt tema i år. I foråret vil vi desuden - hvis det lykkes os, at finde et
seminarium, der vil overtage vores skole nogle dage - skræddersy et kursus i klasseledelse til den samlede
lærerstab.

Til jer forældre har vi stadig en forventning om, at I sørger for en god og tilstrækkelig nattesøvn,
morgenmad, lektielæsning og opmærksomhed på, hvad der rør sig omkring jeres barn i og udenfor skolen.
Her kan I læse en artikel fra Politiken, om uro hos børn, der ikke er udhvilede:
"Så læg dog de børn til at sove"
Så læg dog de børn til at sove - Politiken.dk
http://politiken.dk/debat/signatur/article946457.ece

Læs i fredagsbrevet denne uge om…

God weekend!

 Musical i rød gruppe
 Bestyrelsen på ÅF
 Forældrearbejdsweekend – Klokken 10 – 15 NB! Nu med tidspunkt!
 Og ikke mindst…..lidt spændende info omkring byggeplaner på ÅF.
_______________________________________________________________________________

Rød musical – The Promised Land - min frihed, dit fængsel.
5., 6., 7. klasse, samt lærerne Maria, Johan, Karin, Ole, Gitte og Asger har i efterhånden mange uger
knoklet med at opsætte rød gruppes musical omhandlende Amerikas historie. I denne uge var
musicalen blevet klar til fremførsel. Musicalen var delt i 4 historier, som var nedslag i den
amerikanske historie. Nybyggere, slaver, soldater og indianere sang, spillede og dansede sig til stor
fornøjelse for de mange tilskuere, som i år fik lejlighed for at se Århus Friskoles musical.
Onsdag kom Højvangskolen forbi med små 120 elever.
Torsdag formiddag var det resten af skolen som blev underholdt,
…og endelig var der forestilling både onsdag og torsdag aften for forældre, bedsteforældre, venner
og andre interesserede.
Hvert 3. år er der musical i rød gruppe. Der kører en3-årig turnus hvor der er lillegul cirkus, blå
musical og endelig rød musical. Det betyder at alle børn prøver alle tre projekter en gang i hver
gruppe.

9. klasse har her i sensommeren/efteråret lavet filmprojekt
Som en del af 9. klassens arbejde med deres Namibia-tur sidste år (8.
klassesturen) har de på skift været på Århus Filmværksted på havnen.
Deres film er netop afsluttet med stor succes og forhåbentlig kommer vi alle
sammen til at se den eller dele af den i forbindelse med deres forestående
Namibia-show.
Se denne glade og positive kritik fra filmværkstedets ansatte:
Sikke en dejlig, livsbekræftende, rørende, informativ og fin film, I har lavet!!! Tillykke med
det, den kan I roligt være stolte af :)
Desuden en prisværdig proces; I har været usædvanlig seje til at samarbejde på kryds og
tværs, holde aftaler, koncentrere jer (for det meste ;)), overskue materialet, arbejde
selvstændigt og tage imod (overskuelige mængder) kritik undervejs. Godt gået!!!!

________________________________________________________________________
SKOLEBIO sæson 2010-11
Jeg er onsdag blevet ringet op af Skolebio-manden (har lige glemt, hvad han hedder, beklager), som kan
fortælle, at vi får tirsdag som filmdag til pakke 2 og at bio-kort blir sendt ud nu. Det er jo dejligt...
Til gengæld er der flere tilmeldinger, som ikke gir mening for ham, når han skal sende bio-kort ud til folk.
Flere adresser eller navne er utilstrækkelige.
Vi har derfor aftalt: Jeg formidler bio-kort samlet for jer, der har indbetalt til Skolebio, men IKKE modtager
bio-kort i løbet af denne weekend.
I skriver en mail til mig. Skriv ”OBS! Skolebio” i emnelinien og send til s.winther@hotmail.com
- Skulle der være en enkelt eller to, der alligevel gerne vil med i skolebio, men ikke har nået at melde til, så
ka' det godt ordnes...
Sanne W, mor til Celia 2. klasse.

Vi har fået kalender på hjemmesiden.
På århusfriskole.dk kan du nu klikke på "kalender" i den sorte bjælke for oven. Så skulle der meget
gerne dukke en google-kalender op med de væsentligste begivenheder i løbet af året. Vi er i en
forsøgsfase, så det kan være, der er enkelte arrangementer (forældremøder m.m.), som ikke er
med....endnu.
God fornøjelse!

Praktiske oplysninger om Arbejdsweekend efterår 2010

Arbejdsdagene er fra kl. 10 – 15
Tovholder:
lørdag – Svend (pedel) og Malue (forældrearbejds-udvalget)
søndag – Kamil (pedelassistent) og Claus (forældrearbejds-udvalget)
Begge dage ”all included” - der serveres mad og drikke til frokost samt
kaffe og koldt vand ad libitum.
Arbejdsopgaverne i denne weekend er forholdsvis meget male- og
lakerearbejde (maling af vægge og karme, fodpaneler, lakering af
salsgulve og bordplader).
Værktøjs-hit vil derfor være rystepudsere, ”delta”slibere,

støvsugere, gummihansker til dem der vil male vægge – for de skal
lige vaskes ned i salmiakspiritus.
En lille skrue/boremaskine er også altid en god ide at have med …
og er der nogle blandt jer der kommer i weekenden, som har særligt godt
håndelag for at sætte gipsplader op på loftet i lærerværelset, så pak bilen
med grej dertil.
Biler med anhængertræk er også ønsket, skolen har den store lukkede
trailer og store bunker ”alt muligt” skal køres på lossepladsen.

Vel mødt

Bestyrelsesmøde d. 20/09 2010
Mandag aften var der møde i skolens højeste ledelsesorgan - Bestyrelsen.
Arbejdet i de fleste bestyrelsesudvalg er nu kommet i gang og man kan
på hjemmesiden læse dels om bestyrelsen og dels om de udvalg som
ligger i bestyrelsen.
På mødet mandag var der punkter som byggeri, mentorordning og
lærernes tjenestetid.
Læs referaterne fra bestyrelsesmøderne på skolens hjemmeside. For at få
adgang til referaterne, skal du logge ind med den ”bruger og kode” som
står i bunden af mailen som sendes i forbindelse med fredagsbrevet.
____________________________________________________________________

Byggetanker !
Det er nok efterhånden ikke en hemmelighed, at skolen går med planer om
at bygge til og at bygge om.
Som jeg fremlagde på generalforsamlingen sidste forår, arbejder vi i
øjeblikket efter en strategi, der hedder:
UD MED FAGLOKALERNE!
Ikke i den forstand, at vi ikke vil have faglokaler. Tværtimod.
Vores plan er, at flytte både musik, de naturhistoriske fag og rummene til ”håndens arbejde” ud på
grunden, hvor de vil fremstå, som synlige flagskibe.
Samtidig giver det os bedre plads i huset til at indrette den skole, vi mener er nødvendig for
fremtiden.

Her kan ses et diagram over, hvad det er for byggetanker, vi har på spil:

I sommerferien opstartede vi en lille ”tegnestue”, bestående af Sanne og Malue fra bestyrelsen
samt undertegnede. Vi er alle 3 uddannede arkitekter. I øjeblikket er det primært Malue, der har
påtaget sig opgaven, at tegne.
Hun er lige nu i gang med at skitsere på ”Naturkiosken”. Tanken bag denne er at skabe et hus,
med et tæt samspil mellem inde og ude. Et hus til fysik, kemi, N/T, sløjd og evt. billedfag m.m. Et
hus med bæredygtige bagtanker, hvor husets teknologi i et vist omfang kan blive et aktiv i
undervisningen.
Vi har en Fondraising -gruppe bestående af Sven fra bestyrelsen og Ouafa, som er mor på skolen.
De tripper for at komme i gang, med at søge penge til denne del af byggeplanerne.
Mere information om byggetanker vil følge i kommende fredagsbreve.
Det vil dog være en god idé allerede nu, at have in mente, at der vil komme en ekstraordinær
generalforsamling i slutningen af året, hvor I skal være med til at tage stilling til, om vi skal
gennemføre planerne.
I kan også allerede nu begynde så småt at glæde jer til sundt fysisk arbejde i den kommende
sommerferie, hvor der, vil blive god brug forældrearbejdskraft til at afslutte første fase byggeriet!
- Martin

Kommende uges madplan.
Lars Madfar er på Møgelø-lejr med LilleGul og StoreGul i den kommende uge.
Ugen efter (uge 41) har Lars ferie.
Birtha serverer derfor rugbrød og frugt til frokost næste 2 uger.
Husk som altid, giv jeres børn lidt frugt eller andet sundt med til ”Der kleine
hunger” formiddag og/eller eftermiddag.

