Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO’en i den
forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev tilbagelagt mange
meter rundt om bordet i bedste ”Christian den 2.” stil, mens stearinlys blev dyppet.
Læs i denne uge om…




Personalet på pædagogisk døgn.
En hilsen fra 8. klasse – fra Cuba.
Lidt om læring og en madplan

Sidste fredag havde eleverne forældrevikarer. Tak for
indsatsen til de forældre, som valgte at denne dag fredag d.
21/1 skulle være dagen hvor de indfriede deres løfte om at
være forældrevikarer på deres børns skole. Til alle jer
forældre, som stadig har denne oplevelse til gode – bare
rolig! Der kommer flere chancer. Hvis man er lidt luren ved
opgaven, kan det klart anbefales at man er 2 eller flere
forældre til at tage klasse sammen.
Her ses et produkt af en omgang forældre-vikar 
Mens elever og forældre hyggede sig på skolen fredag var personalet på det årlige ”Pædagogiske
døgn”. Her blev der bl.a. arbejdet med tre områder…





Endelig stillingtagen til byggeplanerne fra personalegruppen.
- Personalet ser frem til at arbejde i det kommende ”natur-hus”, i musik-huset og ikke
mindst i vores gamle bygninger, som skal undergå en yderst interessant ombygning.
Byggeri-gruppen arbejder videre med detaljerne og der er taget kontakt til en professionel
skoleindretter, for at få hende til at kaste et blik over ÅF og de muligheder, der springer i
øjnene 



Klasseledelse. Personalet havde til lejligheden læst en række artikler om tidens børn, samt
de udfordringer, man også på andre skoler oplever i feltet omkring ledelse af klassen, ledelse
af forældregruppen og ledelse af undervisningsrummet. Personalet fortsætter arbejdet i dette
spændende felt i tiden fremover. Den 22. marts tager lærergruppen på klasseledelse
konference i Fredericia. I uge op til påske holder lærerne sammen et par uddannelsesdage.
Det betyder at forældre-vikardagen d. 28. marts flyttes til 22. marts. Mere info følger direkte
fra de enkelte klasselærere. Derudover tager lærerne på uddannelsesdage 2 dage i uge 15.
Her kommer der elever fra det rytmisk musikkonservatorium og underviser børnene – mere
info følger ligeledes.

Det kommende skoleår. Der blev talt om hvilke lærere der skal have hvilke klasser, samt taget
første spadestik i vores nye ”gruppestruktur”. Fra august 2011 har vi udover lille gul, blå, rød og
store gul – 2 storteams: Grøn team og Orange team. Det vil primært være på lærerplan, man
oplever den ny teamsamarbejdsstruktur, men også eleverne kan risikere at mærke til ændringen.
Bl.a. vil det fremover være muligt at man beholder sin klasselærer i hele 5 år. Det er ikke en
regel, at det er sådan, men det er en mulighed, som vi forvente at bruge som udgangspunkt. Men
der kan altid være forhold der gør at der sker noget andet 
_____________________________________________________________________________
I mandags havde blå gruppe inviteret ”en bedstefar” på
besøg. For eleverne er 2. verdenskrig ca. ligeså
ubegribeligt, som at musik engang var noget man
havde på kassette-bånd. Det var godt og spændende at
høre disse levende historier fra tiden omkring 19401945 fra en person, som selv var en stor dreng dengang.
Tak for besøget Benny.

Endnu en lille hilsen fra 8. klasse – Cuba!
Hej alle.
Her går det mega godt. Ungerne har virkelig haft godt af at komme væk fra
turistomgivelserne i Pinar del Rio, og få set det RIGTIGE Cuba .
De er fantastiske at rejse med, og er blevet virkelig gode til at få tingene til at fungere.
Vi er blevet installeret i diverse Casa Particulares, og selvom vi måtte flytte
nogle unger tættere på byen, så har det hele forløbet næsten uden de helt store
vanskeligheder. Matanzas er mærkeligt nok overrendt af folk som skal bo i Casa
Particular, så det har været en mindre kamp for Los Reyes, at finde huse til alle.
Men nu er vi installeret, så ALLES GUT.
Musikundervisningen kører på skinner, og vi har et godt program .
Den 28. er det Jose Martines (manden som er fader til Cuba)
fødselsdag, og der skal vi spille 2 koncerter med Los Reyes, som
blandt andet bliver sendt live på cubansk TV . Coooool.
Hilsen Eva, Johan og Sprogø
______________________________________________________________________________

Først til mølle.
"Hey!
Så er det nu dig, og et par af dine venner har en chance for at blive undervist i percussion, ganske
gratis under konservatoriets fede faciliteter inde bag Musikhuset i Århus!
Fra nu og frem til starten på sommeren vil jeg køre et lille hold, hvor vi blandt andet vil arbejde
med Afro-Cubanske rytmer som jeg har taget med hjem fra Cuba!
Går du i 7-9 klasse og har du lyst til at lære de fede grooves, samt få en mega hyggelig oplevelse
med dine venner?
Så ring: 40868565 - Det er først til mølle!
Der er ingen krav om dit musikalske niveau, der er plads til alle, og jeg lover, at I nok skal gå fra
forløbet og være blevet meget bedre!
Glæder mig til at høre fra jer!
Kh. Kristian Ravn (percussionist og sanger på det jyske musikkonservatorium).
________________________________________________________________________________

Børnehaveklassen skyper med deres klassekammerat
Marcus, som er på rejse med familien i Thailand.

Hej Århus Friskole.
Har I bands i aldersgruppen 13-18 år, der vil være med i Musikkonkurrencen Georgs Garage i Skanderborg.
1. præmien er at spille på Skanderborg festivalen. Tilmelding senest 24/2. Vi har tidligere haft bands med
der har gået på Århus friskole. Spred gerne rygtet ;-)
Vh Peter Gregersen, mobil 22 147 149.

Færre børn synes, det er sjovt at læse
04:20 | 4. januar 2011 Politiken

En stadig mindre andel af danske børn har læsning som daglig vane.
Det giver ringere Pisa-resultater.
En tredjedel af de danske elever, der deltog i den nyeste Pisa-måling,
erklærer ligeud, at de ikke holder af at læse.
Det skriver Politiken.
Og spørger man eleverne, om de læser dagligt i deres fritid, svarer syv procent
færre ja sammenlignet med år 2000, da Pisa-undersøgelsen stillede det
samme spørgsmål.
- Det er ikke overraskende, at vi ser et fald i læsning, siger lektor, ph.d. Trine
Bille fra CBS, som for nogle år siden stod for en undersøgelse af
børns kulturvaner.
Allerede midt i årtiet viste hendes tal en markant nedgang i andelen af børn,
der jævnligt bruger det lokale folkebibliotek.
I 1998 var det 51 procent af alle børn, der havde brugt biblioteket inden for
den seneste måned. I 2004 var den andel faldet til 39 procent.
- Det er helt oplagt, at det er de mange nye medier, der fylder mere i børns
dagligdag. De spiller og finder informationer på internettet, og det har
erstattet noget af den tid, børn tidligere brugte til at læse, siger Trine Bille
til Politiken.
Daglig læsning i fritiden har stor betydning for børns læsefærdigheder, viser
Pisa-tallene. De børn, der ikke læser dagligt i fritiden, scorer i snit 39 point
lavere i læsning - det svarer til et helt klassetrin.

Næste uges madplan 28/01-2011 til 4/2-2011.
mandag
Bagte krydrede kartofler/smør - bestemSELVsalat - hjemmebagt brød
tirsdag
Birtha serverer rugbrødsmadder, medens jeg kører til Hamborg for at
hente 8. klasse ved 17.30 tiden.
onsdag
Tomatsuppe Classic - gratinerede toastbrød a la Bruscetta.
torsdag
Velkomstchili til 8. klasse. Jeg regner bestemt med, at 8.-drønerterne
er så udhvilede, at de kan kæmpe sig hen til skolen til et orgie i kød,
salat og chips.
fredag
let - nemt - billigt.
Billede fra arkiverne fra dengang alle var unge og smukke:

