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Denne uge – uge 21 – blev ugen, hvor byggeriet af musikhuset kom i gang. Nordvig
Egendomsrenovering A/S har parkeret deres hvide bil i indkørslen og hegnet salen og halvdelen af
skolegården inde. Nu står den i første omgang på nedrivning af glasgangen, hvorefter en stor
maskine eller to kommer og graver ud til fundament.
Vores ”Hane” står flot under kirsebærtræet med udsyn til byggepladsen og holder øje med både
børn og håndværkere.
Læs i denne uge om….

 Bestyrelsesinfo
 Et par gode tilbud og/eller opfordringer.
 …og den kommende uges madplan 

Et spændende besøg på ÅF i
kommende uge….
Tirsdag får skolen besøg af music in
motion. En dansegruppe fra Sct. Croix.
Om eftermiddagen optræder 7 kl. på
Bispetorv kl. 15 i forbindelse med
arrangement Verdens billeder.
_______________________________________________________________________________

Kom til Dansefest med Hel Kanel Calypsoband på onsdag den 1.
juni på Gyngen i Mejlgade kl. 21:30
Hele byen holder åben - verdensbilleder fra Caribien
Hel Kanel smager, lugter og lyder af glade dage, sol og bare tæer, da der var karneval til i Århus. Det gør vi stadig.

Hel Kanel er blevet gendannet i original besætning efter 25 år og har spillet nogle jobs i 2009 og
flere i 2010 med succes.
Ikke mindst hos de unge, der ikke kender calypso
og soca..........og de danser sgu!
I januar spillede vi på Operaen på Christiania, og vi skal
spille til Stadens 40 års fødselsdag i september 2011.
Hel Kanel spiller håndspillet calypso og soca musik fra
Trinidad og vores egen musik fra før ordet digitalt var
opfundet!
Vi har hverken website, blog, Myspace-side eller Facebook
ditto.................
Det vil sige, du ikke kan vide hvem af vennerne, der
kommer, og det er jo noget af en chance at tage i disse
"Synes godt om" tider, hvor alle ved alt om alle, næsten
inden det er sket.
Vi kører totalt gammeldags og analogt, men til gengæld får
du mulighed for at danse igennem og måske endda møde
fremmede mennesker, du overhovedet ikke kender!
Hel Kanel er:
Anders Leed Christensen, sang
Helge Teglgaard, sang, klaver
George Rampersad, steelpan
Henning Olesen, trompet
Mads Carlsen, sax
Klaus Christiansen, guitar
Peer Mariboe, timbales
Halfdan Muurholm, congas
Asger Muurholm, bas
Per Vinther, trommer

Bestyrelsesinfo.
Det helt store emne på aftenens møde var byggeri og sommercamp. Der er rigtig fin tilmelding. Nu
skal bestyrelsens sommercampudvalg i gang med at arrangere hvorledes og hvordan de mange
hænder bliver brugt bedst muligt. I uge 26, 27 og 28 skal der males brædder og ordnes skolegård. I
uge 28 og 29 skal brædderne hægtes på det nye hus. I uge 30, 31 og 32 skal der laves trappe og
skaterbane rundt musikhuset. Alle deltagerne i ”Lykkelig Sommercamp” vil pr. mail modtage
detaljerede oplysninger om arbejdsopgaverne i de enkelte sommeruger.
Planen for det samlede byggeri ser sådan ud. Musikhuset starter i denne og kommende uge. I uge 26
går forældrenes sommercamp i gang. Senest i uge 29 er håndværkerne færdige udendørs og
forældre sommercampen kan nu komme til fadet på bygningen og området omkring den.
Når hele byggeriet er færdigt, forhåbentligt i uge 32/33 – er der et lille ophold inden man går videre
med dels Østblokken (det gamle musik og fysik), dels renovering af resten af skolen, samt det
spændende naturstation-projekt.
I forhold til indretning af de eksisterende bygninger skal der tages mange spændende beslutninger.
Bl.a. skal der tages en beslutning om, hvorvidt Århus Friskole skal være en Sko-fri skole. Det er
vigtigt at holde sig formålet for øje – hvad er formålet? Er det rengøring, påvirkning i forhold til at
passe bedre på tingene eller har det til formål at skabe mere ro i det nye læringsmiljø på
skolegangene 
Personalegruppen vil også tage denne diskussion, og så bliver det spændende at se, hvad vi beslutter
os for.
På aftenens møde blev bestyrelsens udvalg gennemgået. Der blev set på de nuværende
kommissorier for…


Økonomi- og ledelsesudvalg (Martin, Peter, Anders og Kristian L).



Byggeudvalget og Æstetikudvalget, som
lige skal ses efter i sømmende.



Forældrearbejdsudvalget (Malue, Claus,
Christian T og Sanne)



Fundraising (Ouafa og Svend)



Kostudvalg (Martin, Claus, Marie, Judith og
Mette)



Sikker skolevej (Sanne)

Man er altid velkommen til at melde sig til et
udvalg.
Alle godkendte kommissorier kan ses på skolens hjemmeside
Susanne Winther fortalte om Lilleskolernes bestyrelsestræf. Århus Friskole er én blandt 53 danske
LILLESKOLER. Træffet var et par rigtig spændende dage med foredrag og generalforsamling.
Et af temaerne var: Hvad kan Lilleskolerne bidrage til/med i samfundet?
Der er blevet udarbejdet en bog/hæfte omkring ”det sociale ansvar” – Charter 11.
På bestyrelsestræffet arbejdede vores ÅF repræsentanter med en såkaldt U-turn opgave med fokus
på Kommunikation. Oplægget omkring hvordan man optimerer kommunikationen på ÅF blev
gennemgået på aftenens bestyrelsesmøde. Bestyrelsen opfordrede til at gå videre med at lave en
kommunikationsstrategi – hvad vil vi kommunikere ud, hvordan og hvorfor.

Drenge søges til kortfilm, Århus
Hej Århus Friskole.
Mit navn er Pinoe Andersen, jeg kommer fra en filmskole i Århus (Potemkin Film) og er pt. igang
med at lave min afgangsfilm. Til filmen skal vi bruge nogle unge drenge.
Filmen er et afgangsprojekt for filmskolen Potemkin Film i Århus
(www.potemkinfilm.dk)
vi søger… 2 drenge i alderen 14-15 og 1 dreng i alderen 8-10
Historien forgår i 1955 på landet. Den handler kort fortalt om to bedste venner, Thor og Jens, der
efter at være skyld i en forfærdelig ulykke hvor Jens lillebror, Otto dør, ikke længere kan finde ud af
at tale sammen.
Lyder det som noget for dig, så kontakt endelig vores instruktør på
mail: Pinoe.Andersen@gmail.com, så vi kan aftale en tid du kan komme til casting.
Skuespilerfaring er ikke et must, du skal bare have mod på en sjov og spændende udfordring.
Casting afholdes i uge 22
OBS: du skal have mulighed for at filme i uge 24 i dagtimerne. Jobbet er desuden ulønnet.
På forhånd, tak
Mvh Pinoe Andersen
________________________________________________________________________________

Sælg din gamle computer gennem fredagsbrevet.
Har du fået ny computer i konfirmation – sælg din gamle Computer i fredagsbrevet. Skriv hvilke
specifikationer den har.
Skolen anbefaler…
Eneste krav til computerne er at de skal have et trådløst netkort.
Langt de fleste børn fra 5. til 9. klasse har computere med windows som styresystem.
( XP, Vista eller Windows 7 )
Nogle børn bruger macs. Halvdelen af lærerne bruger macs. Begge dele er velkomne.
Læse, skrive hjælpeprogrammer findes langt bedst til windows.
Her er nogle ting at afveje:
Pris, ……og hvad I selv bruger i familien.
Skærmstørrelse : De allermindste på ca. 10 tommer er besværlige at arbejde på - til gengæld er en
14 tommer maskine måske for tung at slæbe på.
Batteri tid - og kører maskinen også med fuld processor hastighed, når den arbejder på batteri ?

Rekord-dag på ÅF.
Matilde kunne nuppe 2000 hop på en kængurustylte 
Nice!

NÆSTE UGES MADPLAN 30/05 til 03/06 2011.
mandag
RIS OG KARRYRET.
tirsdag
KRYDREDE BAGTE KARTOFLER, TUN
SAMT 'BLAND SELVSALAT'.
onsdag
PASTA BOLOGNESE og censorjordbær til 9.
klasse. Vi tror på, at det hjælper på
karaktergennemsnittet at 'smørre' censor en lille
smule.

Forsinket postkort fra Berlin fra 9. klasse.

