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Kom op og i gang…

Einer, Samson og Noah fra børnehaveklassen
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Indkaldelse til generalforsamling
Onsdag 25. april kl. 17-20
I år med børnepasning og mulighed for at købe sandwich til aftensmad!

Til årets tema ”Tradition og fornyelse” kan du få svar på:


Hvad gar bestyrelsen og laver? Bestyrelsen fremlægger sin beretning



Hvad laver de pa skolen og er det godt nok? Tilsynsførende Bodil Nyhus fortæller om sine observationer som ”forældrenes øjne og ører”



Hvordan gar det med byggeriet? Skoleleder Martin orienterer

Din aktive indsats er helt nødvendig i:


Diskussionen omkring pædagogisk rapport. Lærergruppen spiller ud



At vælge forældre ind i bestyrelsen

Stemningen lægges af 7. klasse, som spiller for os samt bager kager og laver sandwich til salg.
- Som noget nyt passer de ogsa børn under selve GF.
OBS! Punkter, der ønskes behandlet pa generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en
uge før generalforsamlingen. De kan stiles til Kristian Lassen.

Fra bestyrelsesmøde
Pa bestyrelsesmødet tirsdag 20/3 havde vi besøg af Ulla Koed, vores revisor, som
gennemgik arsregnskabet, og hun havde kun roser! Det er dejligt, at økonomien ser
lys ud, og at der er overskud - nu, hvor vi skal i gang med at bygge og bruge penge!
Martin gennemgik tegninger og planer for byggeriet. Vi skal fx søge
landzonetilladelse for Naturstationen og udeværkstedet i Grumserup, samt have
lavet en brandstrategiplan for hele skolen. Vi søger atter fondsmidler hos Mærsk og
haber.. Mere om dette i beretningen pa generalforsamlingen.
Eva fremlagde resultatet af de nyligt gennemførte undersøgelser for vores arbejdsog undervisningsmiljø, som vi nu er gaet i gang med at handle pa i skolens hverdag.
/Eva
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SFO til en side
Indespil og udeleg
Foråret har for alvor gjort sit indtog i det ganske danske land - også på Friskolen. Der er
kommet godt gang i hulebyggeriet rundt omkring mellem træerne, boldene bliver luftet på
boldbanen, der er gang i sjippetovet, og hver
onsdag sidder størstedelen af børnene indendørs og spiller på deres medbragte håndholdte
elektroniske spillemaskiner...
Næ hør hov!! Det kan da ikke passe! Jo, for vi
har endnu ikke fået afsluttet efterårets og vinterens tilladelse til spillemaskiner.
Men det gør vi nu; -)

Efter Påskeferien er det ikke længere 'tilladt' at
spille på DHES (*) i SFO'en på Århus Friskole.

Andre typer udendørs legetøj er velkomment:
Diablo, bolde, sjippetov, rollespilsvåben og ...
ja, find selv på mere...
Venligst
SFO
(*) diverse håndholdte elektroniske spillemaskiner - Nintendo, Game Boy, DS osv...

ANG. LUSEPLAGEN
Anne holder møde med
sundhedsplejersken pa fredag, da der
bliver nødt til at ske noget! Vi ma finde
et fælles fodslaw for handteringen.
Børn og voksne(!) bliver smittet med
lus, nar de kommer i skole lusefri, sa
faktum er, at der MA være børn, hvis
forældre ikke behandler/kæmmer!
Mere information følger.

ANG. HUNDEN
Børnene fortæller om en stor hund, der
kommer løbende over marken, og
mange er meget bange for den. Anne
har klaget til Kloak Bo (ejeren), men
han har gentagne gange oplevet, at
børnene kalder pa den! Hunden er stor
og legesyg og tror sandsynligvis, at
børnene synes, det er sjovt! Det er en
gardhund, og det er svært at forlange, at
han skal holde den inde. Vi holder et
vagent øje med udviklingen og har sagt,
at INGEN skal kalde pa den.

MÆLKEKARTONER OG
ÆGGEBAKKER
… modtages gerne til vores paskerier…

Ref. af bestyrelsesmøde
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NÆSTE UGES MADPLAN 26/3-30/3
Mandag:
OVNBAGTE KARTOFLER, RØDBEDER OG PERSILLERØDDER
Hertil frisk råkostsalat og LarsBrød, nu med
rigelige fibre. Kryddersmør som tilbehør.
"Hov, hov! Her er der vist et proteinunderskud!
Hvad har De tænkt Dem at gøre ved det, hr.
Lars Madfar?”
"Det ved jeg skisme ikk'. Kan vi ikke kigge på
det i morgen?"

Som I måske husker fejrer vi Anettes 25 års jubilæum på torsdag den 29/3 fra 14 - 17. Alle er
velkomne på denne dejlige dag.

Tirsdag:
VINTERSUPPE
Vi siger farvel og tak til vintersæsonen med et
brag af en vitaminbombe: Hvidkålssuppe med
kød og melboller. Hjemmebagt brød i en ny
variant. Måske ost eller pølse til at komme på
brødet.
Onsdag:
DING DONG
"Få 20 millioner i aftrædelsesgodtgørelse uanset om du bliver opsagt eller, at du selv siger
din stilling op!" - Dette udsagn har inspireret
mig til dagens ret, DING DONG, som er en klassisk vietnamesisk ret. Her er der dog ikke sparet på noget! Hertil ovnkogte ris garneret med
bladguld og diverse skattemæssige fradrag.
Torsdag
DÖNER KEBAB
Fredag
FREDAGSMAD
FY-MAD så som yoghurt og pålægschokolade
kunne vi da aldrig drømme om at servere på
Friskolen sådan en dag lige før en ferie, hvor vi
ønsker hinanden god ferie. Vi siger også til
børnene, at vi glæder os til at se dem igen efter
ferien. For det gør vi virkelig! Men at servere
noget så politisk ukorrekt som yoghurt og pålægschokolade: "DET GØR VI SÅ SANDELIG
IKKE!"
God påskeferie ønskes for alle.
Mvh. Lars M.

Året er 2005. Datoen er 19.05. Klokken er
10.29.15. Stedet er Gjerrild Nordstrand. Vi er
på helskolelejr. Billedet viser en typisk undervisningssituation for Anette. Anette øser af sin
visdom. Børnene lytter intenst og koncentreret.
Øh... forresten! Jeg har glemt at nævne, at dette
er dagen for ’natteløbet'. Natløbet fylder alt i
børnenes hoveder. De er så fyldte af forventninger og angst, at det er en ren fryd. Det er
rent faktisk dette, disse 2 billeder handler om.
Undskyld Anette. 'Skumringshold'. 'Natteløb'
'Bangebuksehold'. Se på børnenes ansigter
Dette er noget, de tager alvorligt. "Der er ro på
lægterne" kunne man sige.
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