Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 14. januar 2011

Mens vi venter på, at alt falder i hak med vores nye Fysik- og værkstedsbygning,
skal fysikundervisningen jo ikke gå helt i stå. De store fra 8. og 9. klasse transporterer
sig hver uge op på Århus Privatskole, hvor vi har lejet os ind. De mindre, som fx 5.
klasse, som ses her, laver fysikforsøg, som ikke kræver udluftning. Dette er fra
”Rødkåls-timen” - som Ole kalder den 
I torsdags var det møde i en Naturkiosk-tænketank, hvor skolens naturvidenskabs- og
værkstedslærere mødtes med en N/T seminarie-lektor for at brainstorme på projektet.
Læs i denne uge om…
 Madplanen for kommende uge.
 Hilsen fra 8. klasse – fra Cuba.
 Nyt fra bestyrelsen… og en hilsen fra Lilleskolernes Formand.
 …samt et par gode kulturtilbud.

Operation – skal vi prøve at få lidt mindre vand på gangene.
Kære elever og forældre.
Vi har her efter nytår lavet en ny aftale med
et måttefirma, som kommer og udskifter alle
de mange måtter som mødte eleverne her i
onsdags (og det er ikke helt billigt).
Vi vil meget gerne at måtterne bruges, så
det er muligt for børnene at kunne gå rundt i
sokker eller sutsko uden at de bliver helt
våde og beskidte.
Dvs. tør skoene rigtig godt af inden I går ind
i skolen. Både forældre og elever!
Børnene i blå skal tage deres sko af, hvis de
ikke kan få dem tørre nok, ellers kommer
der et vand-spor gennem hele skolen.

____________________________________________________________________

Kulturriget.
KulturRiget gør opmærksom på sin kommende børneteaterfestival Historien bag tæppet, som kan
opleves
fredag, lørdag og søndag den 11.-13. februar på Brobjergskolens studiescener, Frederiks Allé
20 i Aarhus.
Publikum kan se frem til et hav af sjove, inspirerende og finurlige teaterforestillinger og kreative workshops,
hvor hele kroppen bliver sat i sving!
Alt sammen under kyndig ledelse af professionelle skuespillere og teatre fra hele landet.
Ønsker du at bestille billetter kan det gøres via vores online billetsystem på www.kulturriget.dk

____________________________________________________________________

Århus Friskoles Venner inviterer til Tyrkisk aften - torsdag 3/3 kl. 19
Jeg blev forelsket!
I 2010 blev jeg inviteret til kaffe hos Ahmet og Birthe sammen med Helle (mor til Simon i 8.)
Ahmet fortalte spændende om sit liv og sin store drøm, der gik i opfyldelse – nemlig at bygge sit
eget hotel et sted i Tyrkiet ca 100 km syd for Izmir. På et tidspunkt spurgte jeg ham om, hvad han
var ude på med mig og han svarede : - jeg er ude på at du skal blive forelsket i mit sted, og derfor
vil jeg invitere dig en uge – du kan vælge mellem uge 19 eller 21. Og tag 2, 3 stykker med.
Det var jo ren magi! Leif og jeg havde lige talt om at finde et sted med vulkanske kilder, hvor jeg
kunne få ro en uges tid for min hårbundspsoriasis – og Ahmet fortalte også om vulkanske kilder i
nærheden. Vi tog derned i uge 19 og blev forelskede i hotel Karanfil og stedet som hedder ”De
smukke fyrretræer”- Guzelcamli - og i stemningen sammen med det søde personale. Så der vil vi
gerne ned igen og igen.
Vi holder en tyrkisk aften for Friskolens Venner og lærere og forældre, hvor jeg viser en lille film
på 10 – 15 min og hvor alle kan være med til at få Ahmet til at fortælle om sit liv og sin drøm.
Samtidig kan vi finde ud af hvilke uger der er frie, og da hotellet består af 20 dobbeltværelser kan vi
måske booke det hele og lave vores egen stemning. Byen ligger ved Middelhavet i en bugt lige
overfor den græske ø Samos, tæt ved en naturpark med små bjerge og badestrande. Bjergene ligner
de skotske, så min veninde Scott og hendes mand Erik Styrbjørn Pedersen var lige ved at købe en
lejlighed, men vi blev enige om at vi hellere vil komme og bo på Hotel Karanfil.
Ahmet serverer også lidt tyrkiske smagsprøver på et tidspunkt og der vil være en bar, hvor der kan
købes øl, vin og vand.
Velkommen fra Ivalo på vegne af Århus Friskoles Venner

____________________________________________________________________

BLÅ MANDAG
OM AT PLANLÆGGE EN KONFIRMATION MIDT I EN SKILSMISSE...
Gør klar til panik i parcelhuset, når familiens lille prinsesse rammer puberteten med et brag!
Teenagepigerne Liv og Malle har totalt styr på tøjstil,
fester, mobiltelefoner og konfirmationsforberedelse.
Men så forelsker de sig begge i Lukas fra ottende, og
snart er deres venskab erstattet af en hård kamp om
fysisk kærlighed. Fra sidelinjen prøver Livs far,
Torben, panisk at følge med i Livs pludselige
forvandling, mens han desperat forsøger at redde sit
skrantende ægteskab. Alle ender de på gyngende
grund i en historie, hvor forældrene er lige så
forvirrede som deres teenagebørn.
BLÅ MANDAG skildrer livet i en forstad fuld af
samtalekøkkener, lyserøde pigeværelser og
aftentomme legepladser, hvor de nervøse forældre ser skræmte til, mens deres teenagebørn forandrer sig til fremmede væsner for
øjnene af dem. Forestillingen henvender sig således både til dem, der lige har lagt teenageårene bag sig, og dem, der lykkeligt har
glemt, hvor svært det var at være 13, næsten 14.
Spiller i Svalegangens Teatersal: 13. januar – 9. februar

BLÅ MANDAG er skrevet af Kristian T. Erhardsen, der bl.a. også stod bag manuskriptet til Populærmusik fra Vittula.

http://www.svalegangen.dk/blaa_mandag.asp

___________________________________________________________________
Hvis du ikke havde tid til at gå i spørgeskema-mode i sidste uge, kan du stadig
nå det. Svar på et par spørgsmål omkring fredagsbrevet.
http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdpDDD8zdqMMw8Ldm
…og tak til alle de, som kikkede forbi i den forgangne uge 
___________________________________________________________________

Så er vi alle landet i Cuba. Vejret er næsten for varm til os blege skandinavisere (25 grader og
skyfrit), men det er da dejligt alligevel. Turen er gået godt, og selvom den var lang, så er alle
ungerne samt os voksne, ved godt mod. Det var en laaaaang rejse, med ikke ret meget søvn, så de
var trætte i går, og gik tidligt i seng.
Mathias er nede med rejsemave, ingen feber, og han er i bedring, så det skal nok gå. Vi mistede
Villads's bagage i Paris, men den kommer til hotellet senere i dag, så han skal ligeledes også klare
den. Vi spiste aftensmad på hotellet i går, og i dag har vi været ude og se Habana city, samt fået
frokost på lokal "restaurant", hvor man kan betale med Moneda National. Det betyder at et måltid
mad (klassiske ret med bønner og ris + kylling) koster den svimlende sum af 14 danske kroner :-)
Ungerne opfører sig eksemplarisk, og glæder sig til turen. Det er lidt svært for dem at vænne sig til
at være her, men om et par dage er de akklimatiseret.
Hils alle omkring jer, og hav det godt i det kolde nord :-) Med Venlig Hilsen Cuba-Gruppen.

Se flere interessante artikler fra bestyrelsesposten på www.lilleskolerne.dk

Århus Friskole - Bestyrelsesseminar 2011
Sidste lørdag var arbejdsdag for bestyrelsen. Det var indkaldt til det årlige
bestyrelsesseminar for medlemmerne af ÅF’s bestyrelse.
Temaet for dagen var Rummelighed og Inklusion. Bestyrelsen havde inviteret dels
Specialkoordinator Ingrid, samt en af skolens tilsynsførende Lars Kjær med til
dagens arbejde, for at de kunne kvalificere diskussionen.
Der blev dels talt om Specialundervisningsbørn, deres muligheder i systemet og de
økonomiske aspekter, og dels blev der talt om ”de almindelige børn” og de
udfordringer skolen – både folkeskolen og vores skole – står overfor i forhold til fx
for meget uro i timerne.
Dagens arbejde bliver overdraget til lærergruppen, som I år har pædagogisk fokus på
klasseledelse og undervisningsformer. Lærerne skal i den kommende uge være
sammen på pædagogisk døgn – hvor et af temaerne netop er klasseledelse.
Hvis man er interesseret i mere, så kan man læse Lars Qvortrup’s leder - Ro, renlig
og regelmæssighed her… http://www.dpu.dk/site.aspx?p=15491
____________________________________________________________________

Madplanen for kommende uge – og lidt til….
Når man er klummeskriver som jeg, kan man nogle gange føle sig uinspireret og ikke ane hvilket
emne, man skal tage fat på, og andre gange 'ligger den lige til højrebenet'. Så heldig var jeg i går.
Torsdagen åbenbarede sig som en rigtig, rigtig god dag!
Nogle drenge fra Rød Gruppe, følte sig kaldet til at mobbe en lille dreng fra Blå Gruppe. Hans
brøde bestod i, at han bar en klubtrøje fra OB, fyns stolte fodboldklub som i årevis har været en
værdig repræsentant for det ypperste i dansk fodbold.
"Aha, der er en lille dreng, der bærer en trøje fra en fremmed fodboldklub, hvis navn vi ikke engang
kan finde ud af at udtale, endsige at stave til (OB). Ham må vi hellere mobbe. Han er jo også kun
halvt så stor som os. Vi er jo kun en 2-3 stykker og han er jo kun 1, så det skal jo nok gå godt",
tænkte AGF-drengene.
Nu er det jo ikke ligefrem 'studenterhuen, der trykker på AGF-tilhængerne' i al almindelighed
og slet, slet ikke på AGF-tilhængerne på Århus Friskole i særdeleshed.
Intelligens-mafiaen af fodboldinteresserede fra Rød Gruppe samledes og besluttede sig for at
afstraffe denne lille dreng fra blå gruppe. "Nu ska' vi lære ham, - javiska'. Han ska' fandme
lære, hvordan rigtige AGF'FER lugter. Så tvang de ham til at lugte til deres armhuler. Det har
ikke været rart. Det var et overgreb. Det skal dog siges, at stemningen i salen ikke var værre, end at
drengen fra blå gruppe spillede videre i kampen.
Men da middagspausen var forbi, kom han alligevel til de voksne og fortalte om hændelsen, fordi
han følte sig krænket. Som han sagde: "Man har da lov til at gå i en OB-trøje, også på Århus
Friskole". Hvor har han ret, og der blev også straks taget hånd om situationen fra de voksnes side.
Vi er 3 OB-tilhængere på Arhus Friskole: en pige fra Rød Gruppe, en dreng fra Blå Gruppe og
undertegnede fra Køkkenbastionerne. Til den hjernedøde gruppe af AGF-tilhægere på Aarhus
Friskole vil vi gerne sige følgende:
"I havde da ikke behøvet at tvinge drengen fra Blå Gruppe til at fortstå, hvor grimt i lugter. Det er
da i forvejen almindeligt kendt! Vi ved da udemærket, at I ikke lugter godt".
Hvis nogen udenforstående i denne debat gerne vil vide hvordan AGF-tilhængere stinker, prøv da
følgende eksperiment:
- åbn 1 dåse STØDT SPIDSKOMMEN.
Indånd duften fra krydderidåsen:
'Hengemt, syrnet lugt af armsved'!
"Nej, vel? Det er ikke rart"!
Med venlig hilsen
Lars M.

Ps. BREAKING NEWS: Resultatet fra årets første træningskamp med AGF som deltager:
AGF - Lille Binderup: 16 - 1. (Stort tillykke AGF. Det er rigtig godt gået)!

Næste uges madplan:
mandag
Shawarma - nul opvask!

tirsdag
Gammeldags madtema:
Millionbøf - kartoffelmos - rødbeder eller syltede agurker - masser af opvask!

onsdag
gulyassuppe.
Kraftig suppe fra de ungarnske stepper. Fuld af armsved og paprika og tomat!

torsdag
Kartoffelomelet med krydderurter og salat. Rugbrød.

(Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i
Sildeklubben: Benjamin 4. Formand, Ayaz 3. næstformand, Karl 4. sekretær
og undertegnede Lars M. kasserer: Vi mødes henover en sildemad kl. 11.30).
fredag
...................? Forslag modtages!

Hvad fodbold dog gør ved visse mennesker!

