Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 11. marts 2011

Endnu en uge er gået. De første spæde tegn på forår lader vente på sig, men mon ikke solen og
foråret dukker op senest d. 2-3. april, hvor forældre-arbejdsdagen typisk har strejf af forårsrengøring på ÅF’s store dejlige grund.
På skolen har der været god og livlig aktivitet i den
forgangne uge. På lærerværelset har man diskuteret og
evalueret samarbejdet mellem skole og hjem. Det er en
interessant snak, som har overordentlig stor betydning for
arbejdet med børnene. At bevare et godt, og
gennemskueligt samarbejde, med tydelige forventninger til
hinanden er afgørende for skolens succes. Vi ser fremt til
også at vende ”forholdet” med jer forældre.

God fornøjelse med ugens fredagsbrev og
god weekend 

Den kommende tid:
 ÅF Generalforsamling - Onsdag den 6. april kl. 19
 Forædre-vikardag tirsdag d. 22. marts 2011. Alle lærere er til

klassekonference i Fredericia.
 FORÆLDRE-ARBEJDES WEEKEND d. 2. og 3. april 10 – 15 incl.
frokost
 Skoleovertagelse: 13. og 14. april 2011
 Forældre-byg i sommerferien.

Ny dato for skolestart efter sommerferien 2011 er:

Onsdag d. 10/8 kl. 8.45

TIL ALLE KATTE-ELSKERE! SE HER!
2 skønne katte søger nyt hjem!
De er knapt 1 år gamle. Vant til børn. Kærlige og kælne. Vant til at være ude, men vil helst være
inde!
1 sort han og en gråstribet hun.
Gives væk - sammen eller hver for
sig - til kærlige mennesker!
Kontakt Hans Martin på skolen eller
på mobil: 50 94 81 81
eller Lene på mobil: 30 29 28 78
Miav!
(hey folkens var det noget???)
________________________________________________________________________________________________

Afgangsprøve-plan for 9. klasse:
I dag, og de kommende 3 fredage er der Pædagogisk eksamen. Det er musiklærerne Maria og Johan som er lærere,
eksaminatorer og censorer … og eksamen, som er en ”gruppeopgave” hvor de store elever underviser deres yngre
skolekammerater, evalueres og vægtes ved en personlig udtalelse efterfølgende
Den almindelige danske afgangsprøve løber følgende dage:
Mandag d. 2. maj 2011
Tirsdag d. 3. maj 2011
Onsdag d. 4. maj 2011
Torsdag d. 5. maj 2011
Fredag d. 6. maj 2011
Tirsdag d. 10. maj 2011
Onsdag d. 11. maj 2011

Dansk skriftlig fremstilling (Stil)
Dansk retstavning og læsning.
Matematik, Færdighedsregning og problemregning.
(evt. Engelsk fremstilling – hvis det trækkes ud til prøve)
(evt. Tysk fremstilling – hvis det trækkes ud til prøve)
(evt. Biologi skriftligt – hvis det trækkes ud til prøve)
(evt. Tysk skriftligt – hvis det trækkes ud til prøve)

De mundtlige prøver løber fra 3. maj til 17. juni 2011 - (Dansk, Engelsk, Fysik, samt evt. Tysk, Samf hvis det trækkes)

NÆSTE UGES MADPLAN. 14. TIL 18.03.11.
mandag
JULEFROKOST på en mandag
(Der indkaldes herved som sædvanligt til ekstraordinær generalforsamling i foreningen: "Den
marinerede sild".
Jeg foreslår, at Karl (5. kl.) og Benjamin (4. kl.) bytter plads, således at Karl bliver ny sovende
formand og at Benjamin bliver ny inaktiv kasserer. Vi andre forventes at blive på vores pladser som
næstformand, sekretær og menigt medlem. Husk generalforsamling i store frik i depotet!
tirsdag
FRIKADELLE, kartofler, sovs, sødt, surt samt gulerodssalat med appelsin.
onsdag
HY ABERNATHY'S GEORGIA CHAINGANG CHILI, hvidkålssalat med ananas, samt
LarsBrød Classic. Chips, såfremt der er penge nok!
torsdag
RISENGRØD. (Rugbrød, pålæg og eventuelt).
fredag
FREDAGSMAD med frugtorgie og 'tøm køleskabet'.

OPSIGELSE AF LEJEMÅL.
Jeg har netop skriftligt modtaget en opsigelse af
lejemålet af køleskab nr. 2. Opsigelsen af lejemålet
er indgivet med minimum 3 måneders varsel og er
således gyldigt. Opsigelsen er indgivet af pigerne i
9. klasse, som med stor patos takker for husly de
sidste 2 til 3 år: "Køleskabet har været som vort
andet hjem de sidste par år" udtaler de
samstemmende, ligesom de udtrykker stor
tilfredshed med naboskabet til køleskab nr. 1. "Men
der har vi jo opholdt os knapt så meget" udtaler de
på vej mod undervisning efter 'storefrik' med
munden og hænderne fulde af mad.
annonce:

LEDIG 1-VÆRELSES PÅ ÅRHUS
FRISKOLE.
En 1-værelses med 5 etager er ledig pr. 1.8.2011.
Huslejen er inklusive FULD KOST. Boligarealet er
ikke stort. Ca. 1 kvadratmeter, men til gengæld er
her koldt (max. 5 grader) og højt til loftet.
Henvendelse kontoret.

