Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 6. maj 2011

En kold, men solbeskinnet uge er overstået. En superflot omgang
rengøring af 1. klasseforældrene blev udført sidste lørdag, fire gode
skriftlige eksamensdage for 9. klasse kan vinkes af, og i morgen lørdag
kommer forældre og elever til den kommende børnehaveklasse på
besøg på skolen for måske første gang – det bliver stort.
Der er stadig god plads på skolens forældrearbejds-sommer-camp her
til sommerferien. Tilmeldingsfristen er d. 10/5 – så det er op over.
Skriv til lene.wittendorff@stofanet.dk – du finder
tilmeldingsblanketten dybere nede i fredagsbrevet.
Sidste fredagsbrev indeholdt et link til en mindre undersøgelse. Vi vil
gerne vide hvor mange forældre der læser fredagsbrevet og beder
derfor forældre, som ikke ”deltog i undersøgelsen” sidste uge om at
gøre det i denne uge. Tak.

http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdIDDD8zdFDpm8Ldm

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 særlige 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

Se også: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ak47rIBlV42TdGxzU19xWDNNaXUyR3NHR0V6bmV4bnc&hl=da

En hilsen fra Cecilie.
Kære Alle sammen!
Allerførst en stor TAK til skolen for en dejlig dag, og en fin og intens afskedsreception om eftermiddagen. Jeg svæver stadig og er
meget rørt. Jeg er lettet og rigtig glad for hvordan dagen gik.
Tak til alle børn, forældre og lærere for tegninger, kort, billeder, billedbøger, fotos, dvd `er. TAK for et fantastisk udvalg af udsøgte
delikatesser i kurve som jeg glæder mig til at nyde sammen med mine kære, derudover vin, chokolade, blomster, sange, taler og
varme tilkendegivelser, knus og kram. Jeg tror aldrig, jeg har modtaget så mange knus, og kram og anerkendende ord og blikke på én
gang, det var meget overvældende.
Jeg har siddet og nydt det hele, og også fået set Ivalo`s sammenklippede dvd´er fra min tid ved skolen, hvor jeg sammen med
børnene i lillegul optræder med børnekomponerede sange og musik til Høstival, fastelavnsfester, Cirkus Lillegul og også fra optog på
strøget med dans. Skønt.
Til de som ikke var med i salen, har jeg vedlagt min tale til børnene i salen til 11.11, nederst i brevet.
Efter min tale fik jeg skønne hjemmelavede gaver fra diverse klasser. Så var der taler fra forskellige børn fra 2.kl. og op til 9.kl. Til
sidst rejste hele SFO sig op og sang en selvkomponeret sang til mig.
Tak for at I gjorde det til sådan en god dag, der løftede og bar mig igennem det hele.
Kære elever på Århus Friskole.
Mange af jer har spurgt mig ”Hvad skal du nu Cecilie?” Det vil jeg gerne fortælle jer. Jeg skal rundt og sige goddaw på andre skoler
og søge arbejde. Jeg har allerede søgt flere steder. Jeg skal fortsætte på et skipperkursus med duelighedsbevis, og til eksamen i maj.
Min mand og jeg sejler rigtig meget i sommerhalvåret, og nu vil jeg lære at sejle, og navigere, og lægge kurs, og udregne distancer.
Man kan jo ikke ændre på vinden, men man kan lære at sætte sine sejl, så man får vind i dem. Jeg skal fortsætte med mit studie i
specialpædagogik, hvor jeg lærer om specialundervisning og om hvordan jeg bedst kan hjælpe børn der har brug for ekstra hjælp.
Og nu vil jeg gerne sige noget lidt andet: Jeg har været på Århus Friskole i 15 år, og det har været et kæmpe stort kapitel i mit liv. For
de allerfleste af jer i den her sal - på nær nogle få - de af jer, der er kommet ind senere i forløbet, og de voksne, gælder følgende:
- Jeg har været hjemme hos hver af jer til jeres fødselsdage.
- Jeg har haft jer alle sammen på skødet.
- Jeg har givet jer plaster på, og læst godnathistorier og puttet jer på lejre.
- Jeg har været med til at lære jer at læse, og sammen har vi lavet mange matematiske udregninger.
- Vi har hørt et utal af historier sammen og bevæget os ind i fantasiens og eventyrenes fantastiske verden.
- Vi har spillet, sunget, danset, tegnet og malet, - og der er blevet grædt og grinet, leget og lært.
Det har været en stor glæde at følge jer, og at se jer vokse op. Og en ting er helt sikkert, jeg har i de aller, aller fleste dage glædet
mig til at komme på arbejde.
Tak for mange gode år Århus Friskole, det har været rigtig stort for mig  ”
Og så en lille tilføjelse som jeg ikke fik sagt den dag, men gerne vil sige nu, - ”Pas godt på jer selv og hinanden”, og som min
morfars fætter - Nordahl Grieg - skrev i sangen ”Kringsatt af fiender” tilegnet ungdommen: ”Vi må tage vare på skønheden, varmen som om vi bar et barn varsomt på armen”. Smukkere kan det vist ikke siges.
Kærlig hilsen Cecilie

____________________________________
SOMMERFERIEN 2011:
SIDSTE SKOLEDAG:
FØRTSE SKOLEDAG:
SOMMER – CAMP:

FREDAG 24/6 2011
ONSDAG 10/8 2011
HER IMELLEM 

Ledige lejemål:
Gartnerivej 1A
For nærmere info, kontakt Palle Taher 40271919

Skak på Å.F.
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.

Husk at melde dit barn til SFO i forbindelse med sommerferien.
Der er sommer-SFO i uge 26 og 31 og 32.
I samme uger er der jo også Sommer-Camp. Husk at tilmelde dit barn til SFO hvis han/hun/de
kommer med 

Hvor mange er i derude…?

(Kun de forældre som ikke var med sidste uge)
Inden du går i gang med at læse Lars Madfar’s madplan med tilhørende
klumme, bedes du venligst trykke på nedenstående link….
http://web.trictrac.com/servlet/trictrac?e=GdIDDD8zdFDpm8Ldm

Kommende uges madplan
Ugens menu mandag 9.5. til fredag 13.5. - 2011.

mandag
UNGARNSK PAPRIKAGRYDE MED KARTOFFELMOS.
Kødet er fra ungkvæg, der har gået ved Engsøen.

tirsdag
HALV BAGT KÆMPEKARTOFFEL + BAGTE URTER - dressing og krydret smør. Hjemmebagt brød.

onsdag
TOMATSUPPE med pasta - hjemmebagt brød, pølse og ost.

torsdag
RØGET MAKREL - lune minikartofler vendt i smør og hakkede krydderurter plus 'enkel grøn salat'.

fredag
KOLDSKÅL, blandt meget andet.

Som nævnt i sidste uges fredagsbrev er jeg meget aktiv på FLICKR, som er et fotodelingssite, hvor man som
privatperson kan have sin egen hjemmeside med egne fotos, som man kan dele med alle andre i hele verden. Man kan
kommentere på andres fotos, man kan vælge favoritfotos fra andre og ligesom på FACEBOOK, kan man vælge at blive
'FRIEND' med andre fotografer, som man føler man har et interessefællesskab med. Er man bare ganske almindeligt
interesseret i foto, kan FLICKR være en fuldkommen fantastisk oplevelse for een. For mig har det været en vidunderlig
inspiration at se, hvordan andre bruger fotomediet.
Når jeg sidder og 'surfer' på FLICKR
hænder det, at jeg kommer forbi et foto, som
jeg synes er helt fantastisk. Så vælger jeg at
gøre det til et af mine 'Favorite' - fotos, som
jeg samler i et 'set' på min hjemmeside.
Således gjorde jeg med nedenstående foto af
(blandt mange andre) vicepresident Joe
Bidden, president Barak Obama og hustru
og sidst men ikke mindst, Stevie Wonder.
Dette foto er fuldkommen fantastisk når man
tænker på hvor mange mørke, glade
mennesker, der er forsamlet på det mest
magtfulde sted i verden: Det hvide Hus i
Washington DC. USA fik omsider den
første farvede præsident. Der er et stort håb
om at denne manifestation kan få afgørende
betydning for USA's mange afroamerikanere.
Musikalsk set har USA allerede i årtier haft en sort præsident. Det er herren til højre i billedet: Præsident Stevie
Wonder. At han en dag skulle stå i Det hvide Hus og blive hyldet af en sort præsident i en forsamling med rigtig mange
mørke mennesker, var der vist ikke mange, der havde forestillet sig i lille Stevie's familie, da han blev født.
Men musikalsk præsident eller ej, jeg har en lille høne at plukke med Stevie Wonder."NOK ER NOK".
Jeg har været ansat på Århus Friskole siden 1 januar 1996. Alt i alt 15 år plus det løse:
- 600 uger eller
- 3000 arbejdsdage.
I løbet af alle disse arbejdsdage har jeg hørt Stevies sang "ISN'T SHE LOVELY" fremført på klaver mindst 2 gange
hver dag (teoretisk antagelse), ligesom jeg også har hørt den i andre sammenhænge radio, tv, egen LP med videre. Men
2 gange hver dag i et forløb på 3.000 dage:
- 6.000 fremførelser, hvor alt går galt når pianisten skal spille det hurtige forløb:
C D F G As A C D F F
- 6.000 gange !
Jeg har ikke hørt det forløb blive spillet korrekt een eneste gang ! "Nok er nok"!
______________________________________________________________________________________________

God weekend hilsen fra alle til alle 

