Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 25. februar 2011

Fastelavnsfesten står for døren. Når man her i dag kanter sig igennem
skolen, kan man se, og høre at både fest og koncert forberedelserne er i
fuld gang. Der er ikke nogen tvivl om, at man godt kan glæde sig til
skoledagen i morgen lørdag d. 25/2 kl. 13.00
Læs i denne uge om…..





Indkaldelse til generalforsamlingen, referat fra sidste bestyrelsesmøde og lidt om forældre-weekend.
ÅF-elev vinder afdeling ved DM i oplæsning
Lus og….musikprogram til fastelavnsfesten i morgen.
Madplan og ”en stærk karakter”.

Indkaldelse til generalforsamling på Århus Friskole.

Onsdag den 6. april 2011 kl. 19
Bestyrelsen vil gerne indbyde alle forældre til generalforsamling. Vi ønsker et stort fremmøde til en
spændende aften. Vi kan allerede nu afsløre højdepunkter:

- 7. klasse spiller og tjener en mønt
- Bestyrelsen aflægger beretning: Hvor er skolen på vej
hen?
- De tilsynsførende aflægger beretning: Bodil og Lars vil
gennemgå, hvad de har gjort sig af iagttagelser om
skolens faglige og sociale tilstand. De er forældrenes
”øjne og ører” i dagligdagen. Vi er spændte.
- Diskussion af Pædagogisk rapport: Hvad byder skolens
stolte flagskib på i år?
- Valg til bestyrelse
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to (2) referenter
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af de tilsynsførendes rapport
5. Fremlæggelse af årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest
tirsdag d. 29. marts kl. 18.00 d.å.
Endelig dagsorden, bestyrelsens skriftlige beretning, årsregnskab 2010 og Pædagogisk Rapport
udsendes senest en uge før generalforsamlingen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen er der et konstituerende bestyrelsesmøde.
På bestyrelsens vegne Marie Ludvigsen, formand

Stavtrup den 23. februar 2011

_______________________________________________________________________________________________

Så er der endnu engang…
FORÆLDRE-ARBEJDES WEEKEND
d. 2. og 3. april 10 – 15 incl. frokost
… i selskab med ligesindede friskoleforældre på tværs af klasser.
De forældre som ikke var på banen sidst i oktober møder op. Yderligere
”instrukser” vil blive bragt i et fredagsbrev inden arbejdsdagene.
Vel mødt!
Nye klasselærere fra august 2011
Tine er på barsel næste år. Jeppe Pape overtager klasselærertjansen i Tines klasse (nuværende 3. klasse)
Nuværende 4. klasse skal i kommende år have Hans Martin som klasselærer.
Jeppe Bervig fortsætter som klasselærer i nuværende børnehave klasse, da han formelt set er Tines barselsvikar.
Og endelig kommer Christian Frandsen tilbage fra orlov efter sommerferien og skal være lærer for den ny
børnehavneklasse.

Senest bestyrelsesmøde i Århus Friskoles bestyrelse.
Tirsdag eftermiddag og aften var der bestyrelsesmøde på Århus Friskole. Dagsordenens helt store
tema var Generalforsamlingen og dertilhørende emner.
Skolens revisor var inviteret til mødet for at fortælle om regnskabet 2010. Hun har sammen med
Martin, Peter og især Merete siden årsskiftet haft gang i den endelig opgørelse af regnskabsåret
2010. Regnskabet udviste et flot og tilfredsstillende resultat. På generalforsamlingen bliver
regnskabet gennemgået af bestyrelsen.
Herefter blev den videre planlægning af generalforsamling diskuteret og aftalt.
Sidste nyt om byggeplaner blev gennemgået. Der er to udvalg i bestyrelsen omkring byggeriet:
Fundraisingudvalget og ”Tegnestuen”. Fra nu er der endnu et udvalg som skal beskæftige sig med
forældrearbejde i forbindelse med byggeriet. Bestyrelsen vil snart informere yderligere omkring
forældrearbejdet via klassens bestyrelsesrepræsentant.
Tegnematerialet som bestyrelsen blev præsenteret er i øvrigt synligt for alle på opslagstavlen ved
skolens hovedindgang.
Endelig blev bestyrelsen informeret om ”sidste nyt” på skolen, hvor Martin bl.a. berettede, at alle
lærerne tager samlet på efteruddannelse. Først på heldags-konference om klasseledelse, og dernæst
2 dages fællesuddannelse op til påskeferien.
Afsluttende bemærkning handlede om vores skoleorganisation (Lilleskolernes Sammenslutning),
som holder bestyrelsestræf med efterfølgende repræsentantskab.
Mvh. kommunikationsudvalget.

Vi skal jo have de lus udryddet eller hvá.
Da der ikke var nok forældre til aflusningen af hele skolen i mandags, prøver vi igen på mandag d.
28. februar kl. 9.45 på skolen.
Det kræver mindst 8-10 personer, der kan gå rundt i alle klasse og tjekke HVER ENKELT BARN.
Dvs.
1) Meld dig til Anne Cordero hurtigst muligt på tlf.: 21854833
2) Gør dig rede til at hente dit barn, hvis vi ringer mandag, såfremt du ikke har fået udryddet
eventuelle lus og æg inden mandag morgen.

HAVES: FAMILIEMENTORPROJEKT
ØNSKES: DANSKE FAMILIER
Jeg arbejder på et familiementorprojekt, hvor jeg matcher familier med flygtningeog indvandrerbaggrund med danske familier. Lige nu mangler jeg danske familier.
Friskolen rejser jo ud i verden og er meget global både i tanke og handling. Nu er
der også mulighed for at være global i Århus, i dit eget hjem og hjemme hos den
familie, du bliver matchet med. På den måde kan I blive en aktiv del ag
integrationsprocessen – personligt og nærværende fra familie til familie.
I øjeblikket mangler jeg især enlige mødre, men der er også plads til par med børn,
par uden børn, bedsteforældre og helt unge. Jeg sætter familierne sammen ud fra
så mange fælles forhold og interesser som muligt.
Torsdag den. 3. marts klokken 17-19 holder jeg informationsmøde om projektet på
Frivilligcenter Århus, Grønnegade 80, 8000 Århus C, Jeg bestiller pizzaer, så ingen
behøver at skynde sig hjem til aftensmaden. Børn er selvfølgelig velkomne!
Hvis I er interesserede så skriv eller ring til Susi (mor til Caroline i niende)
26 29 47 28 sks@frivilligcenteraarhus.dk
___________________________________________________________________________________________
Stilhed i salen før storm. Vi ses i morgen til FEST, GOD MUSIK, MAD og LOPPER.

(RETTELSE, sidste fredagsbrev opfordrede vi til man kom uklædt, ved nærmere eftertanke mener vi nu udklædt  )

Sean fra 6.klasse vandt oplæsningskonkurrence
9 skoler fra Århus dystede i DM i oplæsning for 6.klasser - Århus Friskole vandt

af Asger
En flok forventningsfulde elever fra 6.klasse steg i onsdags ind i den røde bus for at køre til
Sankt Annagade Skoles Aula. Især Sean var spændt. Han var nemlig udvalgt til at repræsentere
klassen i kvartfinalen i DM i oplæsning.
I aulaen var der en spændt summen; men alle var helt stille, da den første elev startede sin oplæsning.
Hver elev fik 3 minutter foran de cirka 250 fremmødte 6.klasses elever fra 9 forskellige Århus skoler.
Især en pige fra Elise Schmidt Skolen og en pige fra Søndervangskolen imponerede.
Nogen læste lidt for svære tekster, andre ramte helt i plet og fik alle elever i hele salen til at lytte intenst.
Suveræn Sean
Men de kunne i sidste ende ikke stille noget op over for en suveræn Sean, der med stor patos og indlevelse
læste højt fra "Brødrene Løvehjerte".
De tre dommere, der alle bærer fine titler, var 100 procent enige: Sean havde klart fortjent at gå videre til
semifinalen, der foregår i Herning d. 1 april.

Indlevelse og engagement
Forud for konkurrencen har 6.klasse haft et forløb om højtlæsning, hvor alle på skift har læst små tekststykker højt
i klassen. Vi har talt om blandt andet betoning, artikulation, indlevelse, engagement og pauser - og givet hinanden
positiv kritik. Til slut valgte vi Sean, som den der skulle repræsentere klassen - og det var vist et godt valg:-)

__________________________________________________________________________________________

Næste uges madplan 28.0211 til 04.03.11.
Jeg har været i praktik hos farmor og mormor i vinterferien. Det har inspireret mig til følgende
madplan:
mandag
Kartoffelsuppe 'classic',
men med skjulte ekstra ingredienser som jeg blender,
så børnene ikke opdager, hvad jeg putter i! Det kunne
være blomkål, asparges eller champignons eller en
anden generøs smagsgiver.
tirsdag
Æggekage med tomat, agurk, krydregrønt, og bacon.
En halv bagt kæmpekartoffel krydret med timian og en
ondskabsfuld mængde hvidløg.
onsdag
Skipperlabskovs, ovnbagte krydrede rødbedestumper
fra den smarte food-processor. Håndskåret krydregrønt:

Persille, dild og forårsløg (eller som københavnerne
siger: "springløg". Gad vide hvad de mener? Mon de
tror, at det er en atletikdiciplin for grøntsager)?
torsdag
Fiskefrikadeller, kartofler og persillesovs. Ingen
remoulade.
Måske revet gulerod i citron og appelsin, hvis vi når
det!
fredag
Fredagsmad: Tøm køleskabet, spis en masse frugt,
spis lidt rugbrød og pålæg og gå tidligere hjem end du
plejer man - tors.

Nyt tiltag fra undervisningsministeret!
Som noget helt nyt er vi blevet pålagt at give børnene
årskarakterer samt at afholde eksamen i madhold for 9.
klasse. Det var en ret overraskende beslutning, og
derfor er jeg også lidt sent ude med mine bedømmelser.
Jeg har nu inden tidsfristen indberettet karaktererne for
samtlige 9. klassses elever. Jeg vil dog her i
fredagsbrevet blot nøjes med at bedømme pigerne for
sig og drengene for sig. Jeg nævner ingen efternavne.
Herved bevarer vi den vigtige anonymitet.
Pigerne: Amalie, Caroline, Cecilie F., Cecilie P.,
Emma, Josefine A, Josephine, Martha og Mathilde.
Drengene:
Lukas, Malthe, Mikkel, Rasmus, Sebastian, Simon og
Thomas.
Samlet for pigerne og drengene:
I har alle fået et 12-tal i
- agurk
- tomat
- iceberg
- åbning af konservesdåser, specielt:
- majs
- oliven
- syltede røde peberfrugter.
Den sidste diciplin på undervisningsministeriets liste
vedrørende årskarakterer omhandler faget
køleskabskendskab!

Køleskabskendskab:
Tilsyneladende tror pigerne i 9. klasse, at køleskabene i
køkkenet på Aarhus Friskole er deres andet hjem.
Derfor er det svært for mig at give dem en anden
karakter end: 12, og drengene skal selvfølgelig have 1
karakter lavere, 10, da de er MEGET mere beskedne
end pigerne. Men det er uretfærdigt. Derfor har jeg
opfundet et nyt fag, der hedder:
'Beskedenhed':
- drengene får 12
- pigerne får 10
så er der lighed og rimelighed.
God fastelavsnsfest.
Lars M

Ps.
Hej Thomas fra 9.
Her følger opskriften på min oliventapanade, som så
venligt bliver omtalt som "Det Røde Snask". Jeg har
valgt at bruge 'rummål' istedet for 'vægtmål', da det vil
tage for lang tid at omregne de eksakte vægtmål:

'DEN VIDUNDERLIGE MIDDELHAVSTAPANADE':
(Copyright Lars Marcussen):
1.0 x løg, hakket, rå
0.5 x hvidløg, ja, det er rigtigt. Der skal bruges sindsygt meget!
2.0 x soltørrede tomater. Brug 'semi-dryed' eller dem i olie.
6.0 x grønne oliven
1.0 x capers
1.0 x friskrevet parmasan
x.0 x Sindsygt meget frisk basilikun. Hvis det kommer fra Israel eller andre eksotiske lande, skal
det lynkoges i frisk spillevende kogende vand, da de muligvis har brugt 'brakvand'
til at vande planten med! (Vigtigt)!
0.1 x chili (eget valg: Jalapenos bedst til børn. Habaneros bedst til sindsyge voksne. Kan helt
klart ikke anbefales).
x.0 x Olivenolie. Man bliver hele tiden nødt til at bruge så meget, at
foodprocessoren kan drive
tapanaden rundt i skålen.
Tapanaden kan muligvis holde i 3 - 4 dage i køleskab, men hvis du ønsker, at den skal holde
længere, skal du iblande tapanaden en kapselfuld Atamon eller 2. (læs på flasken).
Fremgangsmåde:
1 Vælg hvilken kop du vil anvende!
2 Denne kop anvender du som 'RUMMÅL i ovenstående opskrift!
Kære Thomas.
Lad opskriften blive imellem os, så en voksen i forældre- eller lærerkredsen ikke vil føle sig fristet
til at bruge den kommercielt!
Med venlig hilsen
Lars M.

For et par år siden arbejdede
jeg som kok og chauffør for
turisterne i Kangerlussuaq
(Søndre Strømfjord i
VestGrønland). Her ser i hvad
1 liter dagsfrisk Let Mælk
kostede for de lokale beboere:

