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Forår, forår, kom nu frem

Stine, 6. klasse

Victoria, 8. klasse
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Eventuel lock-out

Kære forældre
Som I sikkert allerede har fulgt med i, så er der varslet en lock-out, som kan træde i kraft pr. 1. april,
men vi ved i skrivende stund endnu ikke, om den bliver til noget. Både lærernes tillidsrepræsentant
og jeg deltager i informationsmøder og vil løbende holde jer orienterede, og jeg vil opfordre jer til
at læse Intra eller jeres mail dagligt – også i påskeferien, hvor vi helt sikkert ved mere.
Det, vi kan melde ud lige nu, er, at størstedelen af vores lærerpersonale er omfattet af lock-out,
hvis den kommer. Det betyder helt konkret, at undervisningen fra bh.kl.- 9. klasse bliver aflyst.
Derimod er vores SFOpersonale ikke omfattet af en eventuel lock-out, så vi har mulighed for at tilbyde en tilsynsordning for børn fra bh.kl.- 4. klasse. Vi må dog ikke kalde SFO-personale ind om
formiddagen, så det betyder, at vi kan holde åbent i SFO fra kl.12-16.30. Det bliver et tilsyn, hvor
aktiviteterne tilpasses det antal børn, der kommer.
Det er ikke muligt at forældre passer børn på skolen - desværre – det er for tæt på at tage strejkeramt arbejde, hvilket er imod reglerne, men om I organiserer noget derhjemme, står jer naturlvis
frit for.
Det er naturligvis vores største håb, at vi undgår lock-out, og at begge parter i dag i forligsinstitutionen bliver enige om en aftale.
Hvis I har kommentarer eller spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at skrive eller ringe til mig.
De bedste hilsner
Eva
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Indkaldelse til generalforsamling på Århus Friskole

Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00
Bestyrelsen vil gerne indbyde alle forældre til generalforsamling. Vi ønsker et stort fremmøde til en
spændende eftermiddag. Vi kan allerede nu afsløre højdepunkter:






7. klasse spiller og tjener en mønt på lidt kaffe og mad
Bestyrelsen aflægger beretning: Hvor er skolen på vej hen?
De tilsynsførende aflægger beretning: Bodil og Marie vil gennemgå, hvad de har gjort sig af
iagttagelser om skolens faglige og sociale tilstand. De er forældrenes ”øjne og ører” i dagligdagen. Vi er spændte.
Diskussion af Pædagogisk rapport: Hvad byder skolens stolte flagskib på i år?
Valg til bestyrelse

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af to (2) referenter
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af de tilsynsførendes rapport
5. Fremlæggelse af årsregnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Evt. valg af tilsynsførende
10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest torsdag den 11. april kl. 18.00 d.å.
Endelig dagsorden udsendes 12. april.
Umiddelbart efter generalforsamlingen bliver datoen valgt for et konstituerende bestyrelsesmøde.

På bestyrelsens vegne Anders Bøggild Christensen, formand

20. marts 2013
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Kan du huske, hvilken arbejds-weekend du har tilmeldt dig?

Tjek på Intra: På forsiden i højre kolonne går du ind på opslaget. Klik på det lille hvide ikon nederst.
Klik på ”arbejdsweekender”. Nederst; klik på ”rediger”. Her ser du, hvad du har valgt.
Har du ikke fået meldt dig til, så er det nu! - Ønsker du at ændre, gøres det også her.
Opgaverne 6. og 7. april:
Vi mødes kl 10 og fordeler os på opgaverne. Dejlig frokost ca. kl. 12.30 i hinandens gode selvskab. Kl.
15.30 mødes vi og runder af med en øl eller sodavand.
Der ligger allerede en pæn bunke opgaver og venter på os. Bl.a. skal træfacaden på Østblokken males,
de grå døre og karme indenfor skal males, Udearealerne skal forårsklargøres, bålhytten skal ha’ et nap
mere på indretning mv
Der er nok at ta fat på.
Vi ser frem til nogle goe’ dage sammen med jer på skolen!
Forældrearbejdsudvalget

SOMMERCAMP 2013 – I ÅR IGEN I UGE 31
(MANDAG D. 29. JULI TIL SØNDAG D. 4. AUGUST)
DETTE ÅRS SOMMERCAMP KOMMER TIL AT KONCENTRERE SIG OM KLARGØRING TIL BYGGESTART PÅ ”NATURSTATIONEN” - MULTIBANEN SKAL FJERNES/FLYTTES – BORGEN SKAL OGSÅ FLYTTES M.M.
VI SKAL OGSÅ GØRE SKOLEN KLAR TIL AT MODTAGE BØRNEN EFTER SOMMERFERIEN.
TILMELDING ER VI IKKE HELT KLAR MED ENDNU – MEN RESERVER ALLEREDE NU UGEN TIL BYGGE – OG
HYGGE 
HILSEN SOMMERCAMPUDVALGET – SANNE OG KRISTIAN
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CLAUDE OG OLE GIR’ DEN GAS

NÆSTE UGES MADPLAN 18/3 til 22/3
Mandag
VINTERSUPPE med oksebov i tern, kartofler, hvidkål og meget mere. Frisk timian. Hjemmebagt brød.
Tirsdag
RUGBRØD - KOLDT OG LUNT pålægsfad.
Onsdag
KLASSISK MILLIONBØF med grøntsagsfyld samt kartoffelmos.
Torsdag
OVNOMELET med bacon, rugbrød og salat.
Fredag
TØM KØLESKABET. God påskeferie.
Gul gruppe er denne uges madhold. Vi mødes 08.45
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