Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 8. april 2011

Mandag morgen startede vi på friskolen med at nyde
forældrenes store og meget tydelige indsats ved
weekendens arbejdsdage. Tusinde tak for indsatsen.
Tirsdag var der generalforsamling, og torsdag var
der praktikfremlæggelser – så der har været rig
lejlighed til at udvise forældreengagement i den
forgangne uge .

Læs i denne uge om…





Generalforsamling – ny bestyrelse.
Arbejds-weekend – TAK til alle.
Afskedsreception for Cecilie
Skoleovertagelse i kommende uge.

Marie Ludvigsen, afgående
bestyrelsesformand fik
stående applaus, gaver og
verbale roser. Tak Marie!

Afskeds-reception for Cecilie
fredag d. 29/4 kl. 12.30 –
15.30 på lærerværelset. Kære
forældre - kom og sig farvel.

Så er den gal igen
i SFO – lillegul.
LUS 
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GENERALFORSAMLING – Århus Friskole
Tirsdag aften var der Generalforsamling på Århus
Friskole. Der var desværre ikke så mange deltagere
ud over bestyrelsen og lærergruppen, men de som
kom, havde en god aften med musik og med
spændende oplæg fra bestyrelsen, lærerne og de
tilsynsførende.
Et pædagogisk didaktisk tema som blev behandlet
var klasseledelse. Det var dels i forlængelse af
bestyrelsens beretning, de tilsynsførendes oplæg
om skolens tilstand, samt de ansattes årsevaluering: Pædagogisk Rapport.
Under de formelle punkter blev der valgt nye bestyrelsesmedlemmer. Christian Toft, Skipper
Flytkjær blev valgt som til menige medlemmer. Marie Ovesen og Judith Ugelov Blak som
suppleanter. Ud er gået Marie Ludvigsen, Karsten Telling Nielsen og Berit Nielsen. Ny formand for
bestyrelsen på Århus Friskole er Anders Bøggild Christensen, mens næstformanden fremover
hedder Kristian Lassen.

Kære forældre,
Vi har haft en forrygende arbejdsweekend på skolen her 2. og 3. april!
Det kan ses mange steder på skolen og er måske allermest tydeligt på Ppladsen, som er blevet udvidet og i Blå-grupperum, som har skiftet identitet
fra kom-som-du-er-træ til lyse lette flader i King’s-blå og hvidt. Alle døre,
paneler og fodlister på hele skolen er malet. Der er lappet huller i asfalten,
brændt mængder af skrammel af og meget, meget mere…
TAK for den store indsats. Det er skønt at se og mærke, at der er lyst og
engagement i forældregruppen til at støtte op om at vedligeholde vores skole.
Vores mål med at være mere strukturerede og effektive i selve planlægningen
af arbejdsdagene dette skoleår har givet pote, synes vi selv i
planlægningsgruppen. Vi kan godt blive bedre, fx i kommunikationen i
fredagsbrevet. Vi vil også gerne inddrage børnene mere ved at lave opgaver
rettet mod deres aldersgrupper. Det må blive det næste…
Og så sad vi begge dage ud i skolegården og fik veltillavet frokost og fik
snakket og hygget og fik gode idéer til nye tiltag og vendt dem, vi har gang i
allerede. Der er kommet meget feed-back, og det er helt nødvendigt for
planlægning og retning. Skulle der være en enkelt kommentar eller
overvejelse, der ikke blev delt i weekenden, så er det ikke for sent. Kom glad
til os i planlægningsgruppen med stort og småt. Se i telefonbogen, hvem vi er,
om nødvendigt…
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Dygtige musikere på besøg kommende uge.
Onsdag og torsdag i næste uge, er der skoleovertagelse af
Rytmisk Konservatorium i lille gul, blå og rød. I dag til
11.11 sagde de studerende hej til ÅF eleverne. De
studerende er på besøg i forbindelse med deres pædagogik
timer og de skal i mindre grupper undervise klasserne.
Såfremt man spiller på et instrument, ville det være fedt
hvis man tog instrumentet med (dog ikke piano )
Der er 4 af skolens ansatte som bliver på skolen de to
dage, mens resten er på fælles kursusdage for at fortsætte
arbejdet omkring dels byggeri og dels klasseledelse.
Lærerne deltog i sidste måned i en konference omkring
emnet.
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---

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 vil fungere som sjakbajs.
Opgaver:
Fra uge 26 skal musik, fysik og sløjd (østblokken) skraldes og gøres klar til håndværkere.
Derudover skal der 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 naturstation.

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!!!!
Hilsen Bestyrelsens byggeudvalg Claus, Kristian, Lene , Svend, Martin og Sanne.

Tilmeldings – blanket.

…eller mail direkte!

”Lykkelig sommer-camp 2011”

Navn (Voksen): _____________________________________________________
Navn (Voksen): _____________________________________________________
Navn (Bedsteforældre): _____________________________________________________
Forælder til: _________________________ i _______ klasse.

Vi kommer ______ voksne og ________barn/børn
Vi kommer følgende dage:
_______dag d. ___/___ 2011
_______dag d. ___/___ 2011
_______dag d. ___/___ 2011
_______dag d. ___/___ 2011
_______dag d. ___/___ 2011
_______dag d. ___/___ 2011
.
.
.

kl. ______ til _______
kl. ______ til _______
kl. ______ til _______
kl. ______ til _______
kl. ______ til _______
kl. ______ til _______

Særlige håndværksmæssige kvalifikationer:

Ja, jeg ______________________ kunne godt være sjakbajs indenfor området ___________
Og dermed deltage i Sjakbajsmøde omkring 1/6
Telefonnummer: _________________
Andre gode oplysninger om jer:

Tilmelding skal ske til logistik-koordinator Lene Wittendorff på lene.wittendorff@stofanet.dk
Denne blanket kan også afleveres til Merete på kontoret .

SENEST d. 10/5 2011

NÆSTE UGES MADPLAN: 11.04 - 15.04 2011.
mandag
...... ...Justin Bie....... ... .......... ......... ....... ......
....
........ .....
tirsdag
........ ... ..... . .... ... .......... ......... .......... ......... . ..

onsdag
.... ... ... ...... .-..... ........... ...... ......... ..... ......... ...
... ... ......... ....? :..... ...... .......... , samt krydret med
salt og peber.

torsdag
HI ABERNATHY's GEORGIA CHAIN GANG CHILI.
Dette er skolens MEST afholdte ret. Der findes ingen ret, som er mere afholdt end denne. Den rammer lige
ind i hjertekulen hos de store, såvel som de små.
Jeg forsøger altid at tilpasse smagen således, at de små børn synes, at smagen er dejlig, men jeg kunne godt
tænke mig, at vi hen ad vejen opjusterede chili-smagen, således at de små's og store's smagsløg mødtes. De
små unger skal lære at opgradere deres chilitrang. Det er et dejligt projekt. Vi starter allerede i denne uge
med en lille opgradering!
Det sker umærkeligt hen over et års tid eller to. Er det ikke sjovt, at et barn lige så stille og roligt
tager en 'smag' til sig, når blot det bliver præsenteret for den på den gode måde? Her sidder jeres små unger
og spiser sammen med store rollemodeller fra 8. og 9.
Retten brænder i halsen, men den smager rigtigt godt, fordi der er chokolade, kaffe, øl og rødvin i den og
deres elskede storesøskende sidder og spiser den.
Desuden får de hele tiden at vide, hvor godt retten smager, så må den jo smage godt! Og ja det gør den!
Færdig, SLUT!
fredag
endelig - endelig - endelig - KOLDSKÅL!
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.
Oplysning til DMI: Pigerne og drengene i 8.
klasse ved ikke hvad DMI betyder?
Har jeg gjort noget forkert?
Jeg har netop modtaget et telegram fra DMI:
"Kære Lars Marcussen.
Det er ikke dit ansvar. Det er helt klart et
forældreansvar!

Men vi holder, hvad vi lover vedrørende den
15.04.2011: "Koldskåls vejr!"
Stor tak til DMI.
Med venlig hilsen
Lars Marcussen
Ps. Rygterne går på at kun 50 % af forældrene
læser FREDAGSBREVET.
Det er temmelig frustrerende at være skribent på
et blad, hvor blot 50 % af de mulige læsere åbner
bladet. Jeg har fundet min egen løsning på
denne frustration. Jeg offentliggør kun 50 % af
den information, som jeg ellers havde tænkt mig
at bringe.

