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        Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

Velkommen til Agnes i børnehaveklassen.  
Vi havde besøg af arbejdstilsynet i fredags, og har fået en nydelig grøn smiley, som vi naturligvis er ret glade for. 
Jeg har fået et ualmindelig godt tilbud på smartboards, så der er indkøbt to stk. som bliver opsat i 1. og 6. kl. i løbet 
af de næste 2 uger. 
I forbindelse med tilmelding til arbejdsweekenden har jeg lagt en artikel ud fra det sidste nye Friskoleblad, der på 
en god og tydelig måde forklarer, hvorfor det er så vigtigt at forældre deltager på bl. a. skolernes arbejdsweekender. 
Den vil jeg opfordre til, at I læser. 
Tak for den helt overvældende opbakning til løbet for børnecancerfonden. I midten af april får vi at vide, hvor 
mange penge, der samlet er løbet ind på Sofiehøj. Eleverne får besked til morgensamling, og I får besked på intra.  
Også stor tak til jer, der hjalp i klub og SFO i torsdags, hvor vi havde fornemt besøg. Det var en givende og positiv 
eftermiddag, der blev mulig, fordi I var villige til at tage over - jf. den føromtalte artikel. 

Nyt fra SFO og klub 
Vi er i fuld gang med at gøre klubben hyggelig i caféområdet. Der er kom-
met ny indkrydsningspult, små borde, dug og blomster, så mød op og vær 
med til at gøre klubben til din klub… 
Den nye tavle i SFOen virker rigtig fint. Alle børn er gode til at huske at 
rykke billederne. Vi vil dog minde  jer om stadigvæk at krydse børnene 
ud, når I henter. 
Vi vil også minde om, at vejret skifter hurtigt, så måske en tyndere jakke 
og et par gummisko som alternativ til støvler og flyver-
dragt er godt. 

Der varmes op før løbet…. 

En dugfrisk rapport fra verdens-
sundhedsorganisationen WHO 
placerer danske børn helt i bun-
den i en opgørelse over, hvor me-
get tid de bruger på vennerne i 
fritiden. 
Rapporten viser blandt andet, at 
blot syv procent af alle 15-årige 
danske piger hyppigt tilbringer 
timerne efter skoletid i selskab 
med vennerne. 
Konklusionerne i rapporten kom-
mer dog ikke bag på Børns Vil-
kår. Her har man løbende regi-
streret tendensen. 
- Vi ved fra andre undersøgelser, 
at danske børn er blandt dem i 
Europa, der har mest adgang til 
internettet fra deres tablets og 
mobiler. Børn er i dag sociale i 
forbindelse med de spil, de spiller 
på tablets og iPads. Men for me-
get af én ting er sjældent godt, og 
som forældre har man et ansvar 
for at sikre sig, at ens barn ikke 
isolerer sig foran skærmen og får 
en varieret hverdag med fritidsak-
tiviteter og socialt samvær med 
vennerne, siger Rasmus Kjeldahl, 
der er direktør i Børns Vilkår. 


