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Deadline til næste nummer er ONSDAG AFTEN d 22. maj

Kære alle
Det er en stor fornøjelse at invitere til Skolens

UGENS CITAT
Man må spørge børn og
fugle, hvorledes kirsebær
og jordbær smager.
Johann Wolfgang von Goethe
1749 - 1832

FORÅRSKONCERT
IDAG, FREDAG DEN 17/5, KL. 19, PÅ AUDONICON
Skolens elever deler ud af Haydn, Fauré, Weyse og meget andet godt.
Varighed ca. 1,5-2 timer. Café i pausen.
Entré kr. 30,- (børn til og med 15 gratis). Overskuddet går til skolens
instrumentfond.

ALLE ER VELKOMNE!
Med mange kærlige hilsner fra musiklærerne

Mælkebøttekranse er på mode

2. klasses haveprojekt: der laves højbede, plantes og tappes birkesaft

Hører du efter, SKAT?
Vidste De, at bundskatten beregnes af
den personlige indkomst, mens sundhedsbidraget og kommuneskatten
beregnes af den skattepligtige indkomst,
hvor den personlige indkomst er l¿nindkomsten efter arbejdsmarkedsbidraget, og hvor den skattepligtige indkomst er den personlige indkomst efter
ligningsm¾ssige fradrag?
Hvis svaret er nej, kan De konsultere en
elev fra en af skolens ¾ldste klasser,
som netop har arbejdet med l¿nsedler
og skatteberegninger i matematik.
Den ¿konomiske selvst¾ndighed truer i
horisonten for de unge mennesker, s
l¿n og skat er et absolut interessant
omrde for en genopfriskning af
procentregningen. Der var stor ¾rgrelse
over, at AM-bidraget spiser 8% af
pengene fra fritidsjobbet, selv om man
har frikort. Og der var stor forundring og
gl¾de over, at fritidsjobbet i Aarhus
giver befordringsfradrag og dermed
penge tilbage (hvis ellers man tjener
over frikortbel¿bet, men det glemte jeg
vist at fort¾lle).
En af eleverne stillede sin egen, ¾gte
rsopg¿relse til rdighed, og med alle
bel¿b og cpr-numre beh¿rigt sl¿ret,
kunne vi med lommeregner i hnd se,
om vi kunne regne skatten ud med
samme resultat som SKAT.
Det var ikke nemt, men det lykkedes:
Peter fr 1 krone tilbage i skat.
Martin S. Haugaard

Mennesket i
massemedia og
informationssamfundet

Det sker ...

Udsnit fra danskopgave, skrevet af
Lucia Jacobsen, fra skolens 2.vg.
I opgaven skulle eleven analyse og
kommenterer p to tekster om emnet.

... Vi er ganske enkelt for optaget af vores
nutidssamfund til at v¾re fremadsynede. Vi
glemmer helt at der ogs kan ligge meget
brugbar information og l¾rdom, fejltrin, og
den viden der er kommet ved kosekvenserne,
i vores fortid.
Essensen er at vi er blevet bange for at
kigge tilbage. Vi er s besatte af at hele tiden
at bev¾ge os fremad, at vi glemmer at
benytte os af muligheden for at tage ved l¾re
af vore samfund og netop ikke gentage
historien.
Vi er blevet for bekvemme. Vi l¾rer kun
lige det vi har brug for for at kunne snige os
igennem vores respektive uddannelser, men
s heller ikke mere. Som hun siger - det der
engang var almenviden, er i dag specialviden.
Vi benytter os ikke nok af de muligheder vi
har i et samfund, hvor alle d¿re til
information og l¾rdom str vidt bne. Vi
kunne dermed have mulighed for at forst
vores ophav og integrere den viden ind i
vores nutid.
É Den voksne str ikke l¾ngere til ansvar
for hvad barnet bliver udsat for. Det
ansvar kan l¾gges over p medierne. Kort
sagt bliver det opdrageren, den
voksne har ikke l¾ngere kontrol over hvad
barnet ser og h¿rer. Dyden i at vokse op og
l¾re de mere barske realiteter i livet hen ad
vejen, fratages barnet. Barnet tvangsmodnes
og befinder sig pludselig med en masse
oplysninger det ikke kan hndtere. Det
resulterer i en lettere bizar opf¿rsel og
malplaceret vrede, É, da et barn ikke ved
hvad det skal stille op med alle de informationer og kendsgerninger, det pludselig bliver
stillet overfor.
É den voksnes dilemma bestr i at det
ikke m¿der nok udfordringen fra sdan
meningsl¿s medie information. Vi glemmer at
t¾nke og udfordre os selv mere end h¿jst
n¿dvendigt É
É Vi glemmer at berige os selv med
l¾rdom, da det ikke kr¾ves af os af den
fremmedgjorte, tankel¿se verden vi
besk¾ftiger os med alt for ofte ...

ARBEJDSLØRDAG

K¾re alle for¾ldre,
L¿rdag formiddag d. 25/5 skal vi m¿des fra kl
9 og lave lidt godt for skolen.
Opgaverne til arbejdsdagen er valgt og prioriteret af Flemming, de er f¿lgende:
¥ lave mad, fx suppe og br¿d, til frokost
¥ faldgrus under gynger og klatrev¾g
¥ s¾tte gibsplader op i et tumlehj¿rne i
SFO'en
¥ lave flisegangen f¾rdig i den ene ende
(Lars Thetmark)
¥ ordne k¿kkenet i salen
¥ flytte halvtaget (Alim)
¥ sk¾re den store tr¾stamme i mindre
stykker
¥ ordne pilehytten
¥ tage bordplader af slidte borde
¥ evt. l¾gge fliser ved b¿rnehaveklassen,
som er et stort arbejde
Bortset fra den sidste, som er lidt tvivlsom, er
det nogenlunde overskuelige projekter, som
vi hber mange vil bruge noget af l¿rdagen
p. Det er ofte ogs hyggeligt at v¾re med til!
Send Flemming Allerslev en mail eller ring til
kontoret, hvis der er noget du vil v¾re
formand M/K for.
Alle er velkomne - ogs de som ikke har fet
tilmeldt sig via en tilmeldingsliste - der kan
altid bruges en ekstra hnd hist og her.
Med hb om en hyggelig l¿rdag med mange
h¾nder i sving!
Venlig hilsen Vibe (Katrine 5.kl)

MAJ
Fredag d 17.
HELE DAGEN Babuska
19-21
Audonicon
Mandag d 20. fri
Tirsdag d 21.
19.15
Audonicon
Onsdag d 23.
10.00
Audonicon
10.30
Audonicon
16.00
Audonicon
19.00
Skolen
Torsdag d 23.
19.00
Audonicon
L¿rdag d 25.
10-15
Babuska og
Skolen
S¿ndag d 26.
09.00
Audonicon
10.00
Audonicon
15.00
Audonicon
Uge 22

27.5.-2.6.

Pinsestemning og -fest
Skolens forrskoncert

2. Pinsedag

Merkurgruppen
Psykolog Helene Flendt
Skolens orkester
Mysterieskolen
Bestyrelsesm¿de
Billedbetragtninger
Arbejdsl¿rdag
May Day
Yoga - Ilse Gaardsdahl
Klassetime
Skolerejseuge

Mandag d 27.
19-21
Audonicon
Tirsdag d 28.
19.15
Audonicon
Onsdag d 29.
10.30
Audonicon
19.00
Audonicon
Torsdag d 30.
19.00
Audonicon
19.00
Audonicon
Fredag d 31.
17.00
Audonicon
17.00
Audonicon
17.00
Audonicon

Githa ben David
Anders H¿ier
L¾rerseminarium

JUNI
L¿rdag d 1.
09.00
Audonicon
09.00
Audonicon
09.00
Audonicon

Githa ben David
Anders H¿ier
L¾rerseminarium

Karmabetragtninger
Merkurgruppen
Skolens orkester
Neufeldtgruppen
Billedbetragtninger
Bestyrelsesm¿de RSO

Onsdag d 5. skolefri Grundlovsdag
B¿rnehuset er bent
Tirsdag d 18.
Skolen
L¿rdag d 22.
8.05-12 Skolen
S¿ndag d 23.
Skolen
Fredag d 28.
14.00
Babuska
UGE 28, 29 og 30
Babuska

STORE STRIKKEDAG
Sommerafslutning
Sommerferie
Sommerfest med
for¾ldre
Sommerferie

Med tilladelse fra Lucia/Lars Thetmark

ØKO-MARKED
ved østgavlen af skolens hal
FREDAG KL 12-15 (PÅ SKOLEDAGE)

Gårdbutikken GED & GRØNT
- rstidens ¿kologiske frugt og gr¿nt
- gedek¿d, p¿lser og gedegouda

4. klasse i solen

HERTA

levef¾llesskab for 25 udviklingsh¾mmede
og 150 ÒnormaleÓ beboere
M®LK - BR¯D - KAGER
Vi kan ogs levere glutenfrit br¿d

