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”Må vi være ude?”

drenge støver - piger prøver - solcreme smøres - bussen køres
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TAK for en FANTASTISK arbejdsweekend 4.-5. maj

Hvad fik vi fra hånden denne gang?
- Utroligt meget – faktisk nærmest det hele!! Meget flot trukket igennem og løftet af ca. 60 forældre lørdag og 35 søndag, dertil et assorteret antal større og mindre børn.
Det er til at blive helt blød om hjertet af at opleve al den energi, engagement, glæde, hygge, der folder sig
ud på sådan en arbejdsweekend i solen… Skal vi kalde det et stærkt og konstruktivt fællesskab?
Der stod jo hovedsagligt nedbrydning på programmet denne gang. Og sådan er det blevet! Væk er Multibanen, Borgen, Bålpladsen og 2 træer fra den kommende byggeplads. Der er lidt arbejde tilbage til sommercamp uge 31, hvor vi skal bruge en pæn stor maskine (Jubiii, nye kompetencer!!) til at løfte/ flytte
tunge/store effekter. Tønden fra borgen og målstanderne står lidt ene og forladte tilbage sammen med
afrikanerhytten og venter på nye hjem. I Blå gård er det lille beton bassin fjernet med tryklufthammer.
Der er kørt MANGE gange på genbrugspladsen og der er brændt et STORT bål af.
Ingen arbejdsweekend uden maling! 2 ubehandlede vinduer og 1 dør er grundet og malet. De skal ha’
flere lag go’ maling, inden de kan monteres i 1. klasse i uge 31.
Vinduesfagene mod Smedestræde dvs. 0. klasse, fællesrum og Sfo-rum, er malet.
Der var grundig grunding af det sidste borde-bænkesæt, som får kulør i uge 31.
Sceneelementerne blev prøveopsat foran Musikhuset – det virker, det bliver rigtig godt til Høstival. - Og
så blev klavererne også lige stemt!
Uden mad og drikke duer helten ikke! Og der var lækker, lækker mad. Dertil formiddagsfrugt, kaffe ad
libitum, eftermiddagskage og fyraftenspils/ -vand.
Det ser ud som om, at der er grundlag for at danne en egentlig Køkken-gruppe. Flere siger allerede, at de
gerne vil være med. Tanken er at optimere indkøb, vegetarmad, mulighed for forberedelse mm. At lære
af de erfaringer, vi allerede har og udvikle på dem. Sig frem, hvis det kan være aktuelt for dig!

Der var dejligt i forårssolen…
Sanne W og Kristian L.
PS-PIP:
En lille bitte skefuld sand er i maskineriet!
Opsang til jer, der melder til, men ikke fra igen, når det viser sig, at I alligevel ikke kan komme til arbejdsweekenden. Vær søde at huske det.
Det er noget bøvl, hvis vi skal til at stramme op på registrering af fremmødet ved at krydse af eller lignen2
de. Det vil vi gerne være fri for…
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Meddelelse
Efter aftale med Christian, Oskar i 1. klasses far, er det med
stor sorg at måtte meddele, at Iben, Oskars mor, er død. Hun
døde lørdag på hospitalet af kræft efter et meget kort sygdomsforløb.
Alle, der kendte Iben, er velkomne til begravelsen. Det er i
Frederikskirken, Hørhavevej 9 i Højbjerg kl. 11.30 nu på lørdag d. 11. maj.
/Eva

Endelig sammen igen!
foto: Asger

Tine, 0. og 8. kl.
leger
foto: Asger

3

Århus Friskoles onsdagsbrev

d. 8. maj 2013

Cykel købes!

Er der mon nogen, der gerne vil af med en brugt pigecykel?
Den skal passe til 11-13 år og være i orden.
Kontakt Mette og Selma i 4. kl.
tlf. 61 50 04 40
mail: jeppesensbreve@gmail.com

Lockout og skolens økonomi
Bestyrelsen har på et ekstraordinært møde tidligere på ugen drøftet de økonomiske konsekvenser for skolen af lockouten. Der eksisterer pt. ikke et sikkert overblik over de økonomiske konsekvenser. Vi ved, at vi har sparet nogle lønudgifter mm.. Vi får nogle ekstraomkostninger til noget
ekstraundervisning. Men overblikket kan først skabes når Staten/ Moderniseringsstyrelsen har
afgjort, hvorvidt der skal ske tilbagebetaling af statstilskud. Summa summarum så ved vi ikke
endnu, hvordan skolen står økonomisk efter lockouten. Vi håber, vi snart er klogere, men vi forventer, at der er opstået et økonomisk råderum.
En behandling af de økonomiske konsekvenser for skolen af lockout kommer til at foregå i den
nye bestyrelse kort efter, den er blevet konstitueret efter generalforsamlingen her d. 16. maj.
Når vi har et overblik, vil bestyrelsen kunne diskutere forskellige muligheder i denne forbindelse:
Skal der ske tilbagebetaling af skolepenge? Skal skolen betale den næste lejr? Skal vi have mere
erstatningsundervisning? Skal vi konsolidere skolens fortsat sunde økonomiske drift? Skal vi sikre
fortsat kvalitet i undervisning? mm.
I hører nærmere herom senere.
Vh.
Anders og Marius (På vegne af Bestyrelsen)
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