Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 1. april 2011

Er det en ”Aprilsnar” eller hva?
Lars havde annonceret, at der i dag fredag d. 1. april skulle
serveres pizza for skolens elever. En yderst populær ret blandt
mange elever, hvilket datoen taget i betragtning kunne resultere i
en ganske forfærdelig aprilsnar. Heldigvis, som billedet afslører,
blev det ikke således.
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God fornøjelse medfredagsbrevet og god ARBEJDS-WEEKEND lørdag og søndag !!!

HUSK værktøj – skovle, spader, spande, river, koste, malerpensler, hamre, save etc.

---

MORGEN-DANS
Fredag d. 1/4 klokken 8.00 startede Mia og
Maria morgendans. Fotografen var ikke så
morgenfrisk som de 10-12 unge dansere.
I kommende uge vil det måske lykkes at få et
billede af de udøvende børn i stedet for de ellers
veltilpasse og friske instruktører 

Pædagogisk rapport 2011.
Kan læses på skolens hjemmeside www.aarhusfriskole.dk
5. og 7. klasse har endnu ikke fået Pæd.Rap. med hjem – de ligger på
kontoret til afhentning. Når rød gruppe er tilbage fra praktik
kommer de med eleverne hjem, hvis de ikke er afhentet inden.
NB! - Det er de ældste søskende, som får pæd.rap. med hjem. Dette
er grunden til at enkelte elever i henholdsvis lille gul og blå ikke har
fået pæd.rap. med hjem her i den forgangne uge.

Husk generalforsamling Onsdag den 6. april kl. 19
Programmet bliver som altid spændende.
- Bestyrelsen vil berette om årets gang og herunder orientere om skolens udbygningsproces.
- 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.
- Der skal vælges en ny bestyrelse samt suppleanter for det kommende år. Vi har brug for nye
kræfter.
- En fælles drøftelse af udvalgte temaer fra årets pædagogiske rapport. Lærergruppen spiller
ud til forældrekredsen.
- 7. klasse spiller og sælger en kage eller to.
- Og der går rygter om en projector i Salen. Vi er spændte.
Bestyrelsen ser frem til et stort fremmøde til generalforsamlingen.
Vi skal have valgt 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
Marie, Sanna, Berith og Karsten– genopstiller ikke
Sanne og Anders – genopstiller

Skoldkopper søges!
Er der nogle familier, der er ramt af skoldkopper,
så vil vi gerne komme på besøg og blive smittet. Vi tager gerne kage med.
Venlig hilsen
Mette & Selma i 2.klasse
mob 51200476

Oplev på dette års børneteaterfestival ...
En rå og eftertænksom jazzforestilling om verdens tilblivelse. Forvandling kombinerer spritny jazz med tekst fra den
antikke digter Ovids Metamorfoser. En nyskabende forestilling med tre fremadstormende og prisbelønnede unge
jazzmusikere, der tilbyder det unge publikum en farverig musisk oplevelse af et af litteraturens store værker.
Se mere i program på skolens opslagstavle....
Forestillingen kan opleves gratis på Børneteaterfestivalen i Randers på følgende tidspunkter:
Lørdag den 9. april kl. 10.15 og 12.45 i Spejlsalen, Randers Realskoles Hal.

Pas på vildsvinene.
Natten til torsdag blev en større gruppe temmelig store vildsvin set passere den dansk/tyske
grænse. En gruppe jægere har forsøgt at indfange svinene uden held, og de er nu her til
morgen blevet set i storskoven her mellem Stavtrup og Ormslev. Vi har informeret ungerne
om, at de skal passe godt på her i dag og i weekenden, indtil svinene er fanget. Såfremt de
ikke er blevet uskadeliggjort mandag, vil vi hegne skolens grund ind, så børnene kan føle
sig trygge her på skolen i dagtimerne. Vi skal lige bede de forældre som deltager i
arbejdsweekenden her lørdag og søndag om at være opmærksomme på problematikken.

Sommercamp i juli og august 2011
Nu er vi klar med sommerens planer – det er nu DU SKAL PÅ BANEN, vi skal sammen skabe de
nye skole-rammer for vores børn på friskolen.
Familien kan selv vælge hvornår, i børnenes sommerferie, I vil lægge jeres bygge-arbejdskraft.
Sommerferien er fra uge 26 (mandag d. 27. juni) til uge 32 (tirsdag d. 9/8)
Der er ikke noget fast start og slut tidspunkt på arbejdsdagene, men der udsendes en ugentlig
byggearbejdsplan, som formidles ud via fredagsbrevet hele sommeren igennem.
Tilmelding skal ske til logistik-koordinator til Lene Wittendorff på lene.wittendorff@stofanet.dk
I skal skrive hvor mange I dukker op, antal voksne og børn, hvilken klasse I kommer fra og hvilke
dage og i hvilket tidsrum I kommer.
I skal skrive hvis en af jer har særlig bygge-kvalifikationer og om man ville fungere som sjakbajs.
Opgaver:
Fra uge 26 skal musik, fysik og sløjd (østblokken) skraldes og gøres klar til håndværkere.
Derudover skal males brædder til den ny musikbygning.
Fra uge 29 skal musikhuset beklædes. Derudover skal plateau og trappe rundt om musikhuset
bygges op.
Derudover kommer der flere opgaver, herunder børnepasning, madlavning og udearealsprojekter.
Tilmeldingen skal sendes inden d. 10/5 så vi kan få planlagt ”Lykkelig sommercamp”.
Herefter kommer et sjakbajs-møde omkring 1/6
Bestyrelsen har ud fra de tilbagemeldinger der er kommet i forbindelse den ekstraordinære
generalforsamling, besluttet at alle voksne skal arbejde 5 dage svarende til ca. 30 timer i
byggeperioden. Byggeperioden forventes at strække sig over de kommende 2 år, med 2 stk.
sommerferie, samt en række byggeweekender i perioden.
Det samlede byggeri indeholder musikhus og trappescene, renovation af østblokken, indvendig
opbygning af skolen, samt den ny naturstationen.

Gældende forskning har bevist, at du opnår den største og mest vedvarende lykkefølelse, når du
kaster dig ud i uselviske, frivillige og ulønnede gerninger.
Så aflys ferien :-) slå teltet op og tilbring sommeren – lykkelig ! – på Friskolen!!!!

OBS fra SFO
Nu er foråret sådan for alvor kommet over os og med det en masse skønne udeaktiviteter bl.a.
rulleskøjter.
I den forbindelse vil vi gerne opfordre til at alle benytter sikkerhedsudstyr sammen med
rulleskøjterne.
Så HUSK hjelm, håndleds- og knæbeskyttere.
Ingen sikkerhedsudstyr = Ingen kørsel.
Tomme mælkekartoner modtages gerne til påskeklip….
Hilsen SFO
________________________________________________________________________________
NÆSTE UGES MADPLAN (4/4 - 8/4 2011)
mandag
PASTA BOLOGNESE.
Jeg udnævner herved Aarhus Friskoles 'Pasta Bolognese' til vores officielle *VELKOMMEN
HJEM- OG GENSYNSGLÆDES RET'. Både BLÅ og RØD gruppe har netop været i praktik, og
på mandag vender de alle (på nær en enkelt klasse fra rød) tilbage til Friskolen. "I skal alle være så
velkommen tilbage på Friskolen. Jeg må indrømme, at jeg har været Jer en lille smule utro! Jeg kom
til at servere PIZZA i fredags. Jeg håber, at I tilgiver mig med denne ret, Pasta Bolognese", udtalte
Lars Madfar til *FREDAGSBREVET'!
tirsdag
Kød- og melbollesuppe.
onsdag
FORLOREN HARE, grøntsager, tyttebær, ribsgele, hjemmelavet agurkesalat, kartofler og verdens
bedste sovs.
Farsen er lavet af 10 kg 12% hakket gris/okse,( 2,5 kg revet gulerod, 2,5 kg mosede kartofler)
(svarende til 5 kg kød), hakket løg, bacon, æg, mel, mælk, salt og peber.
"Retten smager sindsygt godt", siger børnene samstemmende.!
veggetorsdag
BAGT KARTOFFEL m/smag, bland selv salat, dressing + Lars Marcussens berømte
oliventapanade *RICETTA A LA OLIVE', så sørgeligt omtalt på Aarhus Friskole som: "DET
RØDE SNASK"! Stor tak til Tine, lærer i Blå Gruppe. Hjemmebagt brød. Min tapanade er tænkt
som 'smør' til brødet. Lillegul forældre: "Kom op og smag på det når I henter Jeres børn". Så får I
forståelsen af, at Jeres børn er kommet på den rette skole.
fredag
FREDAGSMAD
eller kærnemælkskoldskål.

Prognosen for kærnemælkskoldskål:
DMI skal for en given fredag i APRIL love med 24 timers varsel:
Temperatur: 20 gr. Cel. eller mere.
Skydække: maks. 25 %.
Luftfugtighed: maks. 30 %.
Vindretning: øst/sydøst.
Lufttryk: 1030 mb.
Hvis ikke dette holder, er der idømt 'fredagsmad'.
God week-end.
Lars Madfar.

