Fredagsbrev
Århus Friskole fredag d. 17. juni 2011

Skoleårets næstsidste fredagsbrev. En lille bitte uge tilbage før Danmark bliver badet i sol og
sommer. Men inden da skal vi lige have en Lilleskolefestival og en super sidste uge med
kammeraterne overstået – sidste skoledag med VAND og karameller. Husk tørt tøj.
….og husk…
Skolen lukker ned fredag d. 24/6 klokken 12.00.

Alle børn skal hentes klokken 12.00 – forberedelserne til afslutningsfest
er i gang og SFO’en er lukket.

Sommerfritter.
Husk at møde senest klokken 10.00
Børnene skal have madpakker med hver dag til frokost. Vi har samling
hver eftermiddag, som vi plejer.
Der er 2 ugentlige turdage, i uge 26 er det mandag og onsdag og i uge 3132 er det tirsdag og onsdag.
Alle tager af sted på disse dage klokken senest 10.00.
Aktivitetskalenderen hænger på opslagstavlen på døren til lille gul.
Hilsen SFO

Pige-hygge hos Birtha.
De sidste mange år har Birtha inviteret de afgående
piger ud til pige-hygge. I år var det så pigerne fra 9.
klasses tur.
- Tak for besøget, det var bare så hyggeligt.

Reception for Vice-Peter og Pedel-Kamil – Torsdag d. 23/6 kl. 15.30
I år siger vi farvel og på gensyn til en del medarbejdere på Århus Friskole.
Vice-Peter og Pedel Kamil forlader skolen for henholdsvis at blive skoleleder og
pensionist. Derfor ”indkaldes” interesserede til at ønske dem god rejse torsdag
klokken 15.30 til 16.00
3 ansatte mere skal vi undvære i skoleåret 2011/2012.
Lærerne Maria og Tine skal på barsel næste skoleår, mens Nadia fra SFO’en skal i
gang med lidt uddannelse. Vi håber I får et dejligt år, og glæder os til at se jer igen.
… heldigvis bliver alle andre på deres pladser og sørger for at Århus Friskole
udvikler sig med GLÆDE, FAGLIGHED & VIDEN, UDSYN og FÆLLESSKAB.

NÆSTE UGES MADPLAN - 20.06 TIL 24.06.2011.
mandag, tirsdag og onsdag
Dagens ret er endnu ikke planlagt, da det endnu er uvist for undertegnede, hvem der spiser ude eller
hjemme. Een ting er helt sikker: 50 til 60 børn drager til "Lille- skole Musikfestival på Norddjurs...
Hvad der ellers sker herhjemme er jeg ikke vidende om i skrivende stund, men vær helt sikker på:
"Jo færre vi er hjemme, jo bedre mad får vi". Det er ikke utænkeligt at vi een af dagene får
kalvesteg med nye danske kartofler, grøntsager, glaserede perleløg og grøntsagsbernaise.
Kalvekødet er fra en kvie, der har græsset ved engsøen. En anden dag kunne det godt tænkes, at vi
fik det store smashhit: Pizza. Men så har jeg virkelig brug hjælp af et madhold !
Uden madhold - ingen pizza ! Den tredje dag i ugen vil jeg satse på den vanvittigt populære ret:
Fiskefrikadeller, persillesovs og nye danske kartofler. Fiskefarsen vil jeg selv blande og røre af 2/3
hakket fisk + 1/3 revet gulerod, fintsnittet forårsløg, almindeligt løg samt FLØDE, mælk, mel,
havregryn salt og peber. Jeg har opfundet en ny produktionsmetode til masseproduktion af
fiskefrikadeller, som denne dag skal stå sin prøve.
Fiskefarsen pakker jeg ind i bagepapir i, som jeg former til lange pølser. De lægges i bradepander,
som sættes ind i ovnen. Ovnen indstilles til kogning i ca. 20 minutter. Når de lange
bagepapirsfiskefarspølser er afkølede pakkes de ud. Bagepapiret ryger i skraldespanden, men
fiskefarspølsen lægges på et skærebræt og skæres i ca. 3 cm tykke fiskefrikadeller. De brunes
ganske kort på en pande, da de jo i forvejen er kogt møre i ovnen. Vupti! - Så kan man lige
pludseligt servere fiskefrikadeller til sindssygt mange mennesker til en helt anden pris end stegte
fiskehandlerfriks eller frosne fiskefriks.
Dagen i dag, torsdag, var eksamensdag og ikke mindst derfor Eksamens- eller Censorjordbærdag.
Friskolen glæder alle
eksaminanderne med nogle
specielle chokoladejordbær, som
jeg selv har opfundet. Børnene
glæder sig vanvittigt til dette
privilegium: Efter at have gået
på Århus Friskole i 10 år bliver
de belønnet eller hædret efter de
mundtlige eksaminer med et par
chokoladejordbær.
Men idag mistede jeg for et
øjeblik lysten til at fortsætte
denne tradition. Da jeg efter en
kaffepause på lærerværelset
vendte tilbage til køkkenet, stod
der en del "ikke kvalificerede
børn" foran køleskabet med
jordbær. Over for en
medarbejder fra SFO hævdede
de, at de troede at 'Lars' var gået
hjem. Øv, øv, øv.

