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Sofiehøj Friskole, SFO og Klub 

Velkommen til Kaja i 1. kl. og Clara i 2. kl. Nu er vi 199 elever: 98 drenge og 
101 piger ;-) 
I løbet af meget kort tid runder vi de 200 elever, da der er nye elever på vej ind. 
Som da skolen fejrede elev nr.100, vil vi rigtig gerne fejre eleverne og skolen med en markering af at fæl-
lesskabet fortsat vokser og stadig holder som én af skolens allervigtigste værdier. 
Derfor vil et muntert indslag én af de nærmeste dage være en kæmpe-kage, så vi sammen kan feste over de 
200 helt unikke elever, vi dagligt nyder at omgås.  
 
9. kl. er i USA, og de er gode til at holde os orienteret både på intra, facebook og via skype. Håber I sam-
men med børnene nyder de mange informationer, de sender os sammen med de dejlig fotos. De vender hjem 
igen til det amerikanske valg, som de vil følge her på skolen natten mellem d. 8. og 9. november sammen 
med deres lærere.  
 

Vi oplever  ind i mellem, at nogle børn beder om at få lov til at gå før undervisningens afslutning, 
for at kunne nå  busser. Det giver uro og afbrydelser i timen, så vi kan ikke give elever før fri (med 
mindre det er efter aftale med forældre fx grundet tandlægebesøg ), men man må gerne vente på 

skolen på sin næste bus. Der er altid voksne på skolen, men ansvaret er forældrenes, hvis man ikke er til-
meldt SFO eller klub. Ligeledes oplever vi, at en del elever ankommer ret tidligt, til skolen og det er selvføl-
gelig dejligt, hvis det er fordi, de er glade for deres skole, men det giver lidt usikkerhed om rammer, ansvar 
m.m. Vi ved godt, I kan være i tidspres om morgenen med at få afleveret og komme videre på job, men afle-
ver helst ikke før kl. 8.00, hvis barnet ikke er i morgen-SFO. 
 
Vi er blevet mange, og det gør, at det er vanskeligt at finde lejrskole-muligheder inden for en fornuftig af-
stand, hvor vi alle kan huses. Vi har derfor besluttet, at vi i september 2017 holder fælleslejrskolen her på 
vores skole. Den betragtelige økonomiske udgift som vi plejer at have til både hytteleje og buskørsel, vil vi 
gerne bruge på at få en masse spændende aktiviteter til skolen i de dage, hvor vi holder lejrskole med de 
sædvanlige 2 overnatninger her. Men det kommer I til at høre meget mere om, når vi kommer tættere på.  
 
Vi havde en aftale med et firma om at få leveret et hønsehus til arbejdsweekenden, men aftalen gik i vasken, 
så vi har valgt at vente med at anskaffe eller bygge hønsehus til foråret.  
 
I en brugerundersøgelse blev I bl.a. spurgt om ønsket om at skolen kunne udbyde fransk. En af vores faste 
lærere vil gerne tage fransk som et ekstra linjefag, og vi arbejder med mulighederne ud fra et ønske om at 
kunne starte undervisning i fransk op som et valgfag fra næste skoleår. Det vil ikke være sidestillet med 
tysk, som stadig er obligatorisk hos os. 
I blev i samme undersøgelse spurgt om, hvorvidt I ville gøre brug af muligheden for at kunne bestille mad 
til eleverne. Madordningen for mellemtrin og overbygning har nu kørt i 1½ måned, og der er dagligt mellem 
4-10 bestillinger. Det er ikke nok til, at ordningen kan fortsætte, for maden køres hertil fra Roskilde. Hvis 
antallet af bestillinger stiger frem til d. 11. nov., kan vi fortsætte aftalen. Se mulighederne på: http://
biggies.skolemad.dk/  
      
Venlig hilsen 
Elisabeth Haulund                                                                                         
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