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Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

Velkommen til Sebastian i 7. klasse og Mille-Maja i 4. klasse. 
Også velkommen til Knud og Kirsten der er startet i SFO/klub. Vi håber, I falder 
godt til på Sofiehøj. Kirsten har en ernæringsfaglig uddannelse og er p.t. travlt opta-
get af at planlægge og gøre klar til, at vi i august kan åbne en skolebod, hvor eleverne i det kommende skole-
år får mulighed for at købe mad. I vil blive nærmere orienteret efter ferien. 
 
Vi har konkluderet på tilfredshedsundersøgelsen. Resultatet bygger på svar, der dækker 165 ud af 203 mulige 
besvarelser – svarende til 81 %. Dette må betegnes som en ret god deltagelse. En stor tak til de rigtig mange 
forældre, som har deltaget i denne lidt større undersøgelse af Sofiehøj Friskole. Formålet var at indhente vi-
den til den fortsatte udvikling af Sofiehøj Friskole.  
Vi har fået mange bud på fremtidige prioriteringer, som peger i flere forskellige retninger. Lige fra mere fo-
kus på det hele menneske, mindfulness og musik til fokus på test, faglige resultater og lektier. Det er bl. a. i 
denne mangfoldighed vi navigerer til hverdag, hvilket ind imellem betyder, at alle forventninger ikke kan ind-
fries. Ét af de ønsker, der er formuleret af flest i spørgeskemaet er, at forældre ønsker klarhed i forhold til bar-
nets faglige standpunkt. Det må siges at være en meget rimelig forventning, som vi vil rette større fokus på. 
Vi vil rigtig gerne høre fra de forældre, der savner tilbagemeldinger, så vi kan indfri ønskerne. 
Vi er rigtig glade for, at der samlet er 92% der er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole. Der var 

flere positive tilkendegivelser bl.a. at 100%  tilkendegi-
ver, at de synes det sociale arbejde i klasserne er vigtigt, 
samt at 82% oplever at deres børn generelt er glade for at 
gå i skole. Lige i disse dage har vi  undersøgelse af elever-
nes trivsel i gang, hvorved vi håber at kunne ”fange”, 
hvad der kan give endnu bedre trivsel for alle skolens ele-
ver. 
 
Der foregår en masse aktiviteter på de forskellige klasse-
trin, som ikke altid kommer videre ud til skolens øvrige 
elever og forældre. Fx har 3. klasse haft besøg af Jacob 
(far til Fabian og Vitus), der underviste i robotbygning 
med Lego Mindstorm. 
8. klasse havde slagter med en ½ gris og en masse andre 
råvarer på besøg, så de kunne få viden om fødevarer,  
køkkenhygiejne, kvalitet og dansk madkultur.  
2. kl. udstiller flotte fugle og skitsetegninger, som de har 
arbejdet med i billedkunst, og 5. kl. har lagt stop-

motionfilmen ”En revne i jorden”, som er rigtig fin - I kan se den på face book, og de har lavet eventyrfilm, 
som er vist for børnehavebørnene i Birken. I 1. kl. hænger der flotte insekter, der er fremstillet i billedkunst 
og eleverne har skrevet digte om insekterne i dansk - I kan se dem i 1. klasse. 
 
Vi har puslet med klassernes skemaer, som I kan se her på intra. Under kalender, skema går I ind og vælger 
skoleåret 17-18, så ligger næste skoleårs skema klar. Alle skole-hjemsamtaler og forældremøder er også lagt i 
kalender, så I i god tid kan få det lagt i jeres kalender. Undervisningsplaner for fagene bliver lagt ud i uge 43 
på skolens hjemmeside. 
 
Kautionsbreve: Som bestyrelsen delte på årets generalforsamling, har skolen nu opnået en så stærk og stabil 
økonomi, at vores bank har indvilliget i ikke længere at have forældrekautioner. Cecilia vil derfor til sommer-
festen stå klar med breve til jer alle fra banken, hvoraf det fremgår, at I ikke længere kautionerer for skolen. 
Husk at få brevet med denne aften, så vi ikke skal spilde ressourcer på porto J 
 
              



Sofiehøjs børn har igen i år løbet for en god sag. Der sendes 24.094,-kroner afsted til Leverforeningen, 
som skal komme børn med leversygdomme til gode. Den gode idé kom fra Maj-Britt og Lykke. Tusinde 
tak for indsatserne og sponsoraterne. 
 
 
Vi glæder os alle meget til at se jer alle til sommerfest på torsdag, hvor vi kan ønske hinanden god som-
merferie ovenpå et godt og givende skoleår. 

 
   

    
    Sommerhilsner fra Elisabeth 

       Børnehavebørn gør sig klar til skolestart….. :-) 


