
 

 

 

 

3.klasse har haft 
teaterworkshop på Århus 
Teater som forberedelse til 
at se “Et Juleeventyr” 
sammen med Christian og 
Ditte - det ser jo vildt fedt 
ud! 

Fredagsbrev   Århus Friskole    fredag d.20.november  2020 
 



 

 

 

Brandøvelse for hele skolen - alt gik godt og efter forskrifterne. Ifølge Marie Skoleleder tog det kun godt 5 
minutter fra varslet gik til alle stod pænt opmarcheret (med afstand) klassevis; men alle var også varskoede på 
forhånd - det er de ikke næste gang - der kommer øvelsen helt uvarslet! 

 

Selvorganiseret teater i SFO tiden - indsendt af Mikkel F. 
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Udstilling på gangen: 4.klasse tegner mangafigurer. Manga er det japanske ord for tegneserier. I vesten 
bruges ordet kun om japanske tegneserier, men i Japan anvendes ordet om tegneserier generelt. Anime er 
ordet for japanske tegnefilm. 

Her ses to drenge stolte pege på deres fine tegninger. Lavet i billedkunst med Marianne H. 
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8.klasse holder 
humøret højt og 
sælger  Chili 
con/sin carne og 
kage på fredag 
kl.14 på p-pladsen 
på skolen - 100 kr 
mobilpay for 
pakker til 2 
personer - kom og 
støt os - så vi kan tjene 
penge til den tur, vi 
ikke helt ved hvor går 
til - endnu. Men vi er 
fortrøstningsfulde og 

glæder os til foråret kommer. Til den tid kan vi forhåbentlig planlægge en skøn 8.klasses tur. Men vi er 
afhængig af at I - kære friskole - støtter os - fx ved at købe mad! KH 8.klasse og forældre! 

 

Madkundskab: I dag lavede 6.klasse madpakker i madkundskab med Hanne Madmor - de lærte om ernæring 
og gode madvaner - madpakkerne skal medbringes, når klassen senere i dag skal i biografen og se en 
hollandsk film - og den strenge klasselærer har sagt nej til at klassen må købe snold og popcorn. Nu har de 
selv sund mad med:-)  (Asger - skrap klasselærer) 
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