Kære elever, elev-forældre, lærere og alle andre venner af AKF.
De sidste par år har vi ved vores Julemarked og Cykelsponsorløb samlet penge ind til en fornyelse af vores
skolegård.
Nu har bestyrelsen nedsat et skolegårds-udvalg, som har til opgave at planlægge og gennemføre selve
projektet.
Der er blevet udarbejdet en projekttegning, og vi er i fuld gang med planlægge selve arbejdsgangen for
projektets gennemførelse. Det endelige resultat skulle gerne komme til at ligne tegningen herunder.

Der er projekteret ud fra følgende kriterier:
1. Det skal udfordre eleverne til fysisk aktivitet.
2. Det skal give gode sociale ”rum”, så der er rart at være ude.
3. Der skal lægges vægt på holdbare løsninger, så det kan stå i mange år.
4. Det skal harmonere med skolens bygninger, være pænt og fungere i bybilledet.
5. Det skal holdes inden for en økonomisk ansvarlig ramme.
6. Det skal leve op til gældende sikkerhedsregler.
Vi er så langt i planlægningen, at vi kender en del priser på de forskellige delelementer.
Spørgsmålet om hvor stor en del af opgaverne der kan gøres med frivillige hænder, har nu meldt sig. Det er
jo lidt ligesom en lagkage- jo færre penge vi skal bruge på bunden, des bedre bliver cremen. Selve
skolegårdens udstyr bliver leveret og opsat af et professionelt firma, men forberedelserne har vi mulighed
for selv at gøre noget ved.
Derfor spørger vi dig, om du vil finde tid og lyst til at give et nap med?
Vi vil gerne planlægge det bedst muligt, så du kommer til det, du helst vil, og ikke skal føle, at du spilder din
tid. Vi vil også gerne, at det skal være hyggeligt og sjovt at arbejde sammen på kryds og tværs af alder,
geografi og venskaber. Vi er selvfølgelig afhængige af godt vejr, men arbejdet vil typisk blive gjort hverdage
efter arbejdstid samt på nogle lørdage.
På næste side finder du en liste over de forskellige opgaver, og hvis du har lyst til at hjælpe, sætter du kryds
ud for de opgaver, du mener, passer til dig. Du må gerne sætte flere/mange krydser.
Nederst skriver du det mobilnummer, vi kan kontakte dig på.
Hvis der f.eks. er 18 der melder sig til at feje sand ned mellem fliserne, kommer der måske en sms rundt
om, at vi skal bruge 4 sand-fejere på lørdag. De første 4 der melder ind, får opgaven, resten bliver bedt om
at "holde krudtet tørt" til en anden dag.
Skriv øverst på listen, hvis I hænger 2/flere sammen (far og datter eller ven og ven eller lærer og elev)

Send listen retur senest torsdag den 4. april.

Mail til pkm@agerskovkristnefriskole.dk
Intra til Poul-Kristian Madsen
Eller tag et billede af listen og send det til tlf.: 25 39 32 47

Skolegårds-projekt 2019
Sæt krydser



Jeg kommer med mig selv



Jeg "tanker" min teenager op og tager ham/hende med



Vi er ______ der gerne vil arbejde sammen.

Opgaver:



Støbning af ydre-kant



Optagning af den eksisterende flisebelægning



Gå rundt og fortælle vittigheder



Vibrere og skovle/afrette sand



Servere kaffe, saft og kager



Lægge fliser ned



Komme med frokost eller aftensmad



Feje sand ned mellem fliserne



Bage gode kager



Fylde jord i bedene



Plante træer og buske



Skære fliser til



Bære sårede væk



Rydde op og bære affald væk

Navn: ___________________________________________________
Mit Telefonnummer _______________________________________
Vi håber meget, at der er mange, der vil bære med, så vi kan få lavet den lækreste skolegård ever.
Arbejdsomme forårshilsner
Skolegårds-udvalget

