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Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

Kære alle på Sofiehøj 
 
Velkommen til Sally i 2. kl. og Alberte i 7. kl. 
Så blev det omsider forår, og tid for den ene af skolens to årlige arbejds-lørdage. Stor tak til børn og foræl-
dre for indsatsen. 
 
Vi går og x-ser fingre for, at der indgås en aftale, så vi undgår at komme ud i en lockout. Det gør vi af flere 
forskellige årsager. Hvis det kommer til en lockout, rammes vi på lejrskolerne i  2.-3. klasses tur til Fyn, 6. 
kl.s tur til Svendborg, 7. kl. s tur til København og i 8. kl.s tur til Berlin. Transport og logi er bestilt og be-
talt, og andre (fx forældre)  kan ikke gøre brug af midlerne, da vi ikke må medvirke til at afbøde virkningen 
af lockouten. De skriftlige prøver i 9. kl. kan også blive berørt, men vil så sandsynligvis blive udskudt til 
efter lockouten. Men vi håber, at parterne når til enighed. 
 
Lokalet over klubben er nu malet og gjort klar til spire-klassen, der starter 1. maj. Vi har ansat pædagog 
Dunja Nordentoft til, i samarbejde med Karen og Helle, at få sluset de nye kammerater godt ind på Sofie-
høj. Fra 1. maj går Dunja med spirerne over i SFO og er med her til kl. 15.00 hver dag. Fra august er Dunja 
en fast del af SFO-personalet og vil en del af sin arbejdstid indgå som pædagog i undervisningen i indsko-
lingen –et ønske vi længe har haft, og som hun har god erfaring med. Lokalet over klubben kan i perioden 
august til maj bruges i klub-regi, hvis der er behov for det. 
 
Vi har gennem længere tid arbejdet med muligheden for nogle bygningsændringer, og har derfor haft en 
arkitekt tilknyttet. Han arbejder med nogle af vores ideer, og p.t. er status, at muligheden for at få skabt et 
nyt fysik/naturfagslokale er opprioriteret. Det er en længere proces, og når vi har noget mere konkret på 

tegnebrættet, bliver I orienteret. 

Hvad sker i den kom-
mende tid? 

 
 Mandag-tirsdag d. 17.-17/4 har 

7. kl. slagter og gris på besøg og 
derfor er der 

 Tirsdag d. 17/4 gratis frokost til 
alle elever i overbygningen :-) 

 Kaffemøde 17/4 kl. 16-17 for 
spireklasseforældre 

 Forældremøde i 1. kl. d. 25/4 kl. 
17-19 

 Generalforsamling for alle for-
ældre d. 25/4 kl. 19-21 

 Sponsorløb d. 26/4 
 St. Bededag d. 27/4 
 8. kl. t. Berlin d. 29/4 

Af mindre byggeprojekter kan nævnes: shelter i den gamle have, hems i SFO-
en og ny sandkasse. Her hjælper nogle af vores forældre til, og Jonathan og 
Knud er også på opgaverne.  
Vores høns kom i pleje hos Jonathan i forbindelse med påsken , og vi overve-
jer p.t., hvordan vi skal få engageret børn og voksne mere aktivt i hønseholdet 
       fremover. 

I klubben er tilmeldt 35 elever fra 4.-6. kl. I gennemsnit benyttes 
klubben dagligt af ca. 15 børn. Vi ville rigtig gerne have flere børn 
i klubben, men vi er i skarp konkurrence med PC-skærmen der-
hjemme. De færreste friskoler har klub af samme årsag.  
I perioder har vi tilbudt mange forskellige aktiviteter, men opleve-
de at børnene egentlig hellere ville snakke, slappe af og måske spil-
le nogle brætspil i stedet.  
P.t. har de mulighed for at gå med SFOen i hallen eller i den gamle 
have. Om mandagen er Linda derover sammen med Thomas, og så 
er der gang i kreative aktiviteter. Hvis der kommer flere børn i 
klubben, vil det være oplagt, at der er to voksne flere af ugens da-
ge. Vi vil rigtig gerne bidrage til at børnene kommer væk fra skær-
men og er sammen med hinanden, hvad enten det er i aktiviteter 
eller i dialog og hyggeligt samvær.             Venlig hilsen Elisabeth 


