Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 2. december 2010

Julemåneden er kommet godt i gang. Der bliver klippet julepynt til den helt store guldmedalje og i SFO’en er
det store julepakke-show gået i gang. Hver dag trækkes navnene på 2-3 børn op af posen og de begaves med
hinandens gaver 

Læs i denne uge om:
 Endnu et afsnit af Julekalenderen – del 3.
(Indlæg fra en gammel Pædagogisk Rapport ved tidligere skoleleder Johs Lassen).

 Madplan og klip fra ”virkeligheden”.
 Blandede beskeder

En JULEKALENDER – 3 del.
Tidligere lærer og skoleleder Johs beretter i 12 kapitler om sin tid på ÅF

Blandede beskeder.
Sne, sjov og spas
Det skal være sjovt at lege med
sne.

*Ingen vaskere
*Ingen tvang
*God stemning 

Hele skolen samles for at snakke sne-regler.
Det bliver jo nok en lang, men dejlig vinter.

De små må slås i sne i blå gård.
De store (rød og gul) må kun slås
med sne på fodboldbanen.
Dvs. skolegården, grumserup og højen er fri for sneboldskamp.

Juleværksteder i Uge 10 (Mandag d. 13/12 – torsdag d. 16/12)
Ønskes – Har du/I nogle gamle små gennemsigtige glas/fyrfadsstager
stående, så modtager vi dem med kyshånd.
Hilsen Marianne
Der er alm. morgentime for alle børn 8.45 – 9.30
Herefter er der Juleværksteder resten af dagen indtil klokken 14.
I salen bliver der aktive værksteder bl.a. bordtennis så husk bat og bolde.
Udenfor er der fodboldturnering hver dag på boldbanen/basketbanen, så
husk godt udetøj.
Fredag d. 17/12 er sidste skoledag.
Skolen lukker som vanligt allerede klokken 11.30 - uden LarsMad.
Der er nødåbning i SFO’en til klokken 15.00 – til de ganske få som
umuligt kan finde andre løsninger. Tilmelding til nødåbningen til Anne C
senest mandag 13/12 2010.

Hjælp en keramiker
Jeg mangler plads til min sparkeskive + 1-2 m3 materialer.
Enten opmagasinering eller ligefrem plads til at arbejde på.
Jeg har pt .ingen penge, men kan levere keramik / havearbejde rengørins- eller anden hjælp, kl 9-16.
se min hjemmeside www.annettepreisler.dk 23 42 90 12 / 86 59 32 36 (mor til Tange i Lille Gul )
Jule-tilbud  Julerengøring tilbydes. Masser af erfaring. Ring for et slagtilbud.

Tromme undervisning tilbydes
Jeg vil rigtig gerne undervise i trommer efter skole.
Jeg har spillet trommer siden jeg gik i 3. klasse og vil nu gerne undervise andre!:-)
Du kan starte med det samme!
Hilsen Johannes fra 8. klasse. Tlf.: 5360-0815

Maj fra 6 klasse savner sin mobil: Sony Ericsson aino, sort og hvid. Hun har savnet den helt siden
uge 39, ugen efter lejren. Da hun kom hjem, var taskens lynlås åben, så måske er den faldet ud???
Vi bliver meget glade, hvis den mirakuløst dukker op igen. Henv. Lotte: 4040 6206 eller Claus 2238
5912
Mvh. Maj 6 klasse.

Lemming Storkollektiv midt mellem Stavtrup og Hasselager tilbyder plads til et nyt par, gerne m.
børn. Vi har fra ca. 1.5.11 en ledig parbolig med 5 gode værelser. (incl. køkkenalrum) + bad. Her
bor p.t. 5 børn 4-14 og 17 voksne 32-71. Vi bor i separate boliger og har fællesskab bl.a. omkring
aftensmad (overvejende økologisk), hus og stor landlig have.
Her er i tidens løb vokset mange glade Friskolebørn op.
Andel pr. voksen 15.000, husleje pr. voksen incl. al mad og fællesudgifter p.t. 5.280 + pr. barn 185.
Rekvirer nærmere oplysninger på lemmingstorkollektiv@gmail.com

Reklame!
Se slow-tv for voksne – Bertelsen på Caminoen
DR2 eller på nettet www.dr.dk/camino
(Det er Asgers bror som har lavet den )

Det kan nås endnu!
Høring i forældrekredsen på Århus Friskole – november 2010
A: Skolepenge eller børnetal?
Vi er interesserede i at høre hvilken balance mellem at hæve børnetallet på skolen eller hæve
skolepengene du er mest enig i (sæt kun 1 kryds)
1 Børnetallet (eller klassekvotienten) skal fastholdes på nuværende niveau, mens
skolepenge kan stige en del
2 Skolepenge skal fastholdes på nuværende niveau, men børnetallet
(klassekvotienten) kan hæves en del
3 Både børnetal og skolepenge kan hæves moderat

B: Grænser for skolepenge?
Vi er interesserede i at høre om ”smertegrænser” for skolepenge. Hvordan vil skolepengestigninger
påvirke din privatøkonomi, så du må overveje dit barns skolegang (sæt kun 1 kryds)
1 En skolepengestigning på 100 kr. om måneden vil presse min privatøkonomi, så
jeg må overveje, om jeg vil beholde skolepladsen
2 En skolepengestigning på 200 kr. om måneden vil presse min privatøkonomi, så
jeg må overveje, om jeg vil beholde skolepladsen
3 En skolepengestigning på 300 kr. om måneden vil presse min privatøkonomi, så
jeg må overveje, om jeg vil beholde skolepladsen
4 Skolepengestigninger på 300 kr. presser ikke min privatøkonomi, så jeg må
overveje et skoleskift
C: Rimelige skolepenge?
Vi er interesserede i at høre, hvad du syntes er rimelige skolepengestigninger. (sæt kun 1 kryds)
1 Jeg forventer, at skolepenge stiger med 50 kr. om måneden hvert år
2

Jeg forventer, at skolepenge stiger med 100 kr. om måneden hvert år

3

Jeg forventer, at skolepenge stiger med 150 kr. om måneden hvert år

4

Jeg har ikke nogen fast forventning om skolepengestigninger

D: Forældrearbejde i nybyggeri?
Vi er interesserede i at høre, hvor meget arbejde forældrene bør lægge på skolen i forbindelse med
nybyggeri over de næste år. (sæt kun 1 kryds)
1 Alle forældre skal lægge to arbejdsdage i nybyggeriet
2

Alle forældre skal lægge fem arbejdsdage i nybyggeriet

3

Forældre skal ikke deltage i nybyggeriet

Kan afleveres på kontoret (Merete) senest mandag d. 6/12

Lidt arbejde fra den virkelige verden.
8. klasse har i samfundsfag et lille projekt kørende. Der er blevet
dannet en lille virksomhed som udvikler brætspil.
Der er 4
spiludviklingsgrupper.
Der er krav til spillene
at de er sjove,
udfordrende og
lærerige.
Klassen er kommet op
med spil som Zombier
på skolen og You got
nutz. I kommende uge
skal kassen prøvespille
spillende med 3. klasse
– hvorefter
brætspilsvirksomheden skal finde ud af om de skal sætte spillene i
produktion 

Der har også været besøg fra socialedemokratisk ungdom og
venstres ungdom.
8. og 9. klasse
var aktive
tilskuere til
panel-diskussion.

Næste uges madplan 7/12-10 til 10/12-10.
mandag

Halve bagte krydrede kartofler med salat og krydret tomatdressing.
tirsdag

Kartoffelsuppe med asparges - brød
onsdag

Farsbrød af oksekød, kartofler grøntsager og champignonsauce.
torsdag

Tun. Salat med halve æg og marinerede kartofler. Brød.
fredag

Tortillas - chili - salat traditionele.
Ny 'HVASKAVIHAIDA' ANEKDOTE !
Forleden dag gik Victoria igennem køkkenet ca. kl. 13.10 og spurgte "Hvaskavihaida
?......................(lang tænkepause)............."Nåh nej, vi har jo spist idag".

