Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 15. april 2011

Så er det forår og påsken er lige på trapperne 
I denne uge var lærerne på fælleskursusdage i Skanderborg, mens Århus
Musikkonservatorium overtog undervisningen på Søholmvej 13.
8. klasse har været i brobygning på ungdomsuddannelserne i Århus. HTX, HH,
Gymnasiet, Teknisk Skole etc.
Læs i denne uge om…







Skoleovertagelse – Musik kons.
Afskedsreception for Cecilie
Skole-skak tilbud!
Genopslag – Lykkelig sommer-camp
Madplan for ugen efter påske.

(tilmelding inden 10/5)

Skoleovertagelse.
Onsdag og torsdag havde musikkonservatoriet lagt deres pædagogikundervisning til
Søholmvej 13. Århus Friskole blev dermed rammen om de studerendes første rigtige
erfaringer med at undervise grundskolebørn.
Vi havde besluttet at Mia, Anna, Cecilie og Anne skulle være på skolen og synlig i
grupperne, for at hjælpe de studerende og eleverne med at få det til at fungere.
Så vidt vides er det gået rigtig godt i alle grupperne. De studerende er dukket op med
virkelig mange gode og spændende musik-forløb til vores børn – og vore børn har
taget godt imod vore gæstelærere. Fedt!
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Skak på Å.F.
Fredag efter Påskeferien er der opstart af skakhold på skolen.
Har du lyst til at udfordre dig selv og andre – at lære om strategi og
historie – blive stillet på opgaver og selvfølgelig spille mod andre…
Så mød op fredag d. 29/4 – samtidig med Big Band – fra kl. 12.30 –
14.00
Hvor vi Anders og Jeppe P. vil starte skakholdet op.
Du behøver ikke have noget kendskab til spillet i forvejen.
Anders & Jeppe P.

---

---

Cecilies afskedsreception.
Kære forældre!
Fredag d. 29/4 er min sidste dag på skolen. Hvis du/I har lyst til at komme
og sige farvel, bliver der en afskedsreception på lærerværelset ml. 12.30-15.30.
Kom endelig ind og sig farvel til mig.
Jeg vil også lige benytte anledningen til at sige: Tusind tak for lån af jeres skønne børn :-)
Det har været rigtig dejligt at lære dem at kende og følge dem lidt i det skoleår der snart er
gået.
Mange forårs hilsner fra Cecilie.
____________
Kære forældre
Vi håber, rigtig mange af jer kan finde tid til at komme forbi til Cecilies afskedsreception!
Vi kan se, at der er flere og flere, der nu bliver opmærksomme på, at Cecilie har sidste arbejdsdag d.
29.04.
Og vi kan sagtens forstå, at der er mange af jer, der er rigtig kede af at vi har set det nødvendigt at
lave en aftrædelsesaftale med Cecilie. Det er vi også.
Det er ikke nogen nem beslutning, på denne måde at skulle sige farvel til en medarbejder.
Ikke desto mindre har en enig bestyrelse og ledelse truffet den hårde beslutning, at vi skal være en
lærer mindre, for at imødekomme de kraftige direkte og indirekte nedskæringer i statstilskuddet,
vi bliver ramt af de kommende år.
Selv om det ikke er nogen trøst, er det et vilkår vi deler med rigtig mange andre skoler.
Det kan virke noget paradoksalt, at vi så samtidig har gang i nybyggeri for flere millioner, og at vi i
år har lavet et pænt overskud.
Men det er ganske enkelt nødvendigt, at tage ansvar for at skolens rammer er tidssvarende, så vi
også fremadrettet har et læringsmiljø, vi kan trives i - og rent fysisk kan være i, efterhånden som vi
bliver lidt flere børn.
På generalforsamlingen forleden var der stor opbakning til denne disponering. Vi håber at møde den
samme opbakning hos jer, der ikke var med her.
For mange af jer i LilleGul, er Cecilie det daglige møde med skolen, når I afleverer jeres børn. Hun
er en tryg og imødekommende start på dagen. Det er et stort tab, at hun til maj ikke længere kan
udfylde denne plads. Vi vil dog sørge for, at det fortsat bliver kendte og imødekommende ansigter, I
vil møde om morgenen. Pt ser det ud til at Anne, Mia og Asger kan og vil tage tjansen frem til
sommerferien.
I er altid velkomne til at komme forbi kontoret, eller skrive, hvis I har noget I gerne vil vende med
os.
MVH Martin Ottosen

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

Madplan for ugen efter påske, 26. - 29. april 2011.
tirsdag
PASTA BOLOGNESE.
Den verdensberømte 'velkommen tilbage på skolen ret'. Børnene bliver så glade, når de får at vide, at de skal have
denne ret. Det er godt at koble gensynsglæde ved
hinanden med glæden ved en gammel kendt ret!
onsdag
RUGBRØD, PÅLÆG, OMELET og salat.
Retten er alt for dyr i forhold til vores budget, men jeg prøver endnu engang at skære ned på mine egne forventninger
om, hvad der skal være på sådant et fad !
torsdag
LARSBRØD A LA PIZZA.
Pasta marinada. Insalata. Il direttore de la musica Johan Lyhne. Mi auguro che a loro piace il cibo oggi? È un grande
piacere che i server per loro! Buongiorno. Hanno buone?
fredag
fredag a go go !

Jeg har netop fået stukket et eksemplar i hånden af Dansk Ornitologisk Tidsskrift, juli 2010:
SÆRNUMMER FRA BRABRAND SØ OG OMEGN.
Tidsskriftet bringer en række interessante
artikler om fuglelivet ved og omkring
Brabrand Sø, ligesom det også bringer en
lang række fotos enten taget på, ved eller i
nærheden af den gamle sø.
I forbindelse med researchen på artiklen om
fuglelivet ved Brabrand Sø, lykkedes det
fotograferne at tage nogle fotografier af hidtil
ukendte fuglearter i den lidt tunge ende.
Fuglearter, som man i årevis har kendt
eksistensen af, men man har ikke vidst, hvor
de ynglede. Denne fantastiske opdagelse
inddrager utroligt nok vores egen skole,
Aarhus Friskole. Fotograferne fangede 2 af
arterne på Friskolens fodboldbane sidst i juni
2010. Man har efterfølgende på en
videnskabelig konference navngivet arterne
og inddelt dem i diverse undergrupper. Det er
enestående for Friskolen at have taget del i
dette projekt. Vores navn er for evigt
udødeligtgjort i diverse kataloger.
På fotoet ses de 2 hidtil ukendte arter:
- FLYVENDE PEDEL (aldrig set før)(n.tv.)
- DEN BLÅSTRIBEDE HUMLEBI (n.th.)
God Påske hilsen Lars

Et foto fra Dansk Ornitologisk Tidsskrift.

