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Her arbejdes koncentreret med forsøg med vand  i 2.klasse - og med calypso i 0.klasse 
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Kære alle  

Vi mødtes til den årlige generalforsamling d. 22/9-20 via Google Meet. Vi præsenterede bestyrelsens 
beretning, tilsynsførendes rapport samt regnskab og budget samt afholdt valg til bestyrelsen. Det var en god 
aften, som dog ikke lignede en typisk generalforsamling på ÅF. Tak for jeres opbakning!  

Vi arbejder videre med at støtte skolen i en brydningstid, hvor vi begynder at kunne se en ny normal, som 
bringer ny praksis og nye muligheder med sig. Samtidigt arbejder vi på at bevare vores værdier og kultur i det 
nye og bringe det gode gamle med os.  

Mange hilsener, bestyrelsen                                      bestyrelsen@aarhusfriskole.dk 

Eva Kruse Larsen 

Karl Skov-Hansen 

Thorbjørn Munck-Alstrup (formand) 

Kristian Lassen (næstformand) 

Trine Enggaard Sennels (suppleant) 

Dorthe Fynbo Thorning 

Anne-Kristine Stender Sparboom (suppleant) 

Kirsti Nørgård Have 

Kunst-lotteri 
To nye vindere blev trukket i denne uge. Et 
maleri af Niels Rahbek og en skulptur af Heidi 
Biehlfeldt fandt nye ejere. TILLYKKE. 

Vi har nu solgt 160 lodder og kunne godt tænke 
os at nå 200. Så der er altså stadig mulighed 
for at købe lodder. Vi har to udtrækninger mere. 
Et lod koster 100 kr., man må gerne købe flere 
og derved øge chancen for at vinde. Køb på 
mobilepay 4511PW. Alle solgte lodder, 
undtagen de vindende lodder, kører med til 
enden. 

Næste udtrækning bliver i uge 43.VH 8.klasse 
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Der danses palo i 3.klasse - herunder : Fejring af Bertels 60 års fødselsdag i fredags - Hurra! 

 

Klaverundervisning tilbydes 

 

 

Hej    -   Jeg hedder Tristan og går i 9.klasse. 

Hvis du gerne vil lære at spille klaver, så kan du lære sange, akkorder eller noder hos mig.Jeg har 
mulighed for at undervise: Tirsdag efter kl 14.00-16.00    Onsdag: hele dagen efter skole Fredag: hele dagen 
efter skole Pris 70 kr. pr.halve time. 

Giv mig et kald på 42767635, eller skriv til tristan_ronn@hotmail.com, hvis det har din interesse. 1.gang er 
gratis. 
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To hyggelige 
klasser i blå 
spiser god mad 

 

 

 

 

 

 

 

 


