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Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år!
Både børn og voksne mødte i går eftermiddags
talstærkt op for at hylde Anette, der nu har
rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole.
Og sikken en hyldest!
9. klasse spillede "rytmisk inspireret" samba
med tekster tilpasset lejligheden efterfulgt af
en sand tale- og gaveregn efter fortjeneste.
Ivalo (tidligere lærer og ÅF-dokumentarist)
viste herefter en dejlig film med klip fra Anettes tid på skolen. Meget gribende!

Og så var der ellers fri snak og snack til fransk
klaverunderlægning. En herlig eftermiddag!
Tillykke, tillykke, tillykke - tillykke tillykke med
dig SUPER SEJ!
VI regner med, du går efter dronningens fortjenestemedalje
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Tusind tak!

For musik, taler, film, plakat med minder, Cd’er,
blomster, træer, buske, kaffekrus, gavekort til
gode middage, lammeskind, te, kaffe, slikpinde,
vin, chokolade, hjemmebagte kager, tekande,
keramik, bøger, tegninger, papirklip, billeder,
jordbær a la Lars og invitation til Aros.
Overvældende, dejligt, varmt og skønt at blive
fejret af sin kære skole!
Tak kære børn
Tak kære kollegaer
Tak kære forældre
Tak alle I gamle børn, forældre og kollegaer
Tak Friskolens Venner
For en dejlig eftermiddag!
Hermed nogle ord:
25 år lang tid og på samme tid kort tid.
Lang tid fordi jeg har oplevet meget, kort tid
fordi årene er gået hurtigt.
Det er altid specielt at se på fortiden med nutidens øjne.
Og for 25 år siden, da jeg blev ansat her som
årsvikar, var skolen på mange måder anderledes.
I 1986 var der tæt røg på lærerværelset, der
var ingen stole men 2 lange sofaer. Der var øl i
køleskabet, og hvis solen skinnede, glemte vi at
ringe ind.
Skolen var vores familie. Vi var her alle sammen på samme tid fra 8. 30 til 14 hver dag. Lærerværelset var vores dagligstue. Vi gik rundt i
hjemligt rod.

Jeg skulle være klasselærer i 4. klasse, i klassen
gik 12 børn, 6 drenge og 6 piger, og de havde
mange dyr, som vi hele året delte skæbne med i
sygdom, alderdom, parringer, fødsler, forsvindingsnumre og død. Dyrene blev passet med
stor kærlighed og omhu, når de ikke blev glemt.
”Gør hvad du har lyst til,” sagde Ed og Strømberg. ”Vi har ingen bøger, men der er vist et
lille trykkeri henne i skabet, det mangler bare 6
bogstaver, her på skolen finder vi på det hele
selv”, det passede mig fint, og jeg gik i gang.
Vi havde 3 små køkkener, børnene lavede mad
til deres gruppe sammen med en langtidsledig.
I Blå hed hun Smallie, hun var lille, det var et
navn Ed havde fundet på.
Der var ingen opvaskermaskine, børnene vaskede op i hånden.
Vi tog på lejr en uge ad gangen, der var ingen
dagsplan, børnene legede.
Efter mit første år på skolen, fulgte jeg min
klasse op i Rød, det var tiden med de 2 store
musicals Mulata og Skrald, en kæmpe oplevelse
at være med til. Jeg kom i mesterlære hos Ivalo,
hende har jeg lært meget af, vi kørte parløb i
mange år.
Vi begyndte at lave animationsfilm, og 6. klasses film om Saddam Hussein vandt børnefilmkonkurrencen og blev Danmarks bidrag på
børnefilmfestivalen i Hannover.
Jeg har rejst meget med mine klasser til Sverige, Færøerne, Spanien og Californien og på studietur til Japan med Gitte. Mange rejser, mange
oplevelser, men også problemer og kriser, der
skulle løses undervejs.
Det har været skønt at rejse ud, men det, der i
dag holder gryden i kog for mig, er hverdagslivet med børnene, glæden ved at kommer her
hver dag, være sammen, undervise, udtænke
nye måder, løfte både fagligt og socialt. Kombinationen mellem glæde, nærvær og udfordring
er en god cocktail for mig, det er livsbekræftende.
Jeg oplever Århus Friskole som en skole i udvikling, en skole vi kan komme langt med, hvis
vi griber mulighederne og følger vores drømme.
Hilsen fra Anette, 25 år på skolen
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Nyt initiativ kræver forældrenes opbakning
Børneinddragelse på kommende arbejdsweekend 14. -15. april.
Hvordan?
Som lovet på udviklingsdagen 7. januar vil vi på
den kommende arbejdsweekend 14. – 15. april
gå i gang med en mere struktureret børneinddragelse. Det kræver opbakning fra jer forældre, der deltager i arbejdsdagene.
Vi vil planlægge opgaverne sådan, at voksne og
børn arbejder sammen i hold. Store eller små
alt efter opgaven. Nogle opgaver kan man lave,
når man er 7 år, andre skal man måske være 14
år for at kunne være med på. Derfor er det ikke
nødvendigvis ens egne poder, man har med på
den/de opgaver, man løser. De voksne får på
den måde rollen som mentor/mester for de
børn, de arbejder sammen med.
Vi vil også lave en pasningsordning med aktiviteter for de allermindste. Den opgave skal også
varetages af forældre og/eller de største elever.
Vi håber, I forældre vil gå ind i mentor/mesterrollen med engagement og en forståelse for, at
man nok ikke når helt så meget, helt så hurtigt,

som man plejer. Til gengæld er man flere om
det og lærer hinanden bedre at kende.
På den lange bane vil vi gerne opnå, at alle får
et større ejerskab og mere ansvar for skolens
fysiske rammer, og at vi får et fællesskab, der
rækker ud over lige den klasse, hvor man selv
har børn – eller selv går i.
Vi vil naturligvis evaluere på arbejdsweekenden og det nye initiativ og meget gerne høre,
hvordan I forældre oplever den nye mentor/mester-rolle. Idéer, forslag, forbedringer
modtages, så den næste arbejdsweekend – og
den næste igen – bliver endnu bedre.
- For sammen kan vi mere…
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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 går bestyrelsen og laver? Bestyrelsen fremlægger sin beretning



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



Hvordan går 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 også børn under selve GF.
OBS! Punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en
uge før generalforsamlingen. De kan stiles til Kristian Lassen.
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opslagstavlen

God påskeferie!
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