
 

 

 

 

Skoleåret 2015-16 på Sofiehøj Friskole 

Kære elever og forældre 

Nu varer det ikke længe før eleverne kan synge ferie-sangen ;-) Her har jeg beskrevet nogle af de tiltag der 

er sættes i søen i det kommende skoleår, lærerfordelingen og elevsituationen.  

Vi har i næste års planlægning bestræbt os på, at der er tilknyttet færre forskellige voksne i indskolings-klasserne. 

Det er den samme pædagog, der har undervisningstimer og aktivitetstimerne, og der er også færre forskellige lærere 

til at dække klassens skema i 0.,1.,2. og 3. klasse. Pædagog og lærere deltager i et team om hver klasse og I vil bl.a. 

møde dem på skole-hjemsamtalerne og til forældremøderne. 

På mellemtrinnet er aktivitetstimerne bl.a. afløst af to ugentlige timers lektiecafé med en lærer. Her samler man op 

på sit hjemmearbejde, uanset sit faglige standpunkt i øvrigt. Vi har lagt en ekstra time ind på mellemtrinnet til dansk 

og desuden er der konverteret nogle aktivitetstimer til sløjd og til design, der er to fag, vi gerne vil undervise i. 

I dette skoleår har vi valgt et nyt initiativ i forhold til vores store elever. Tirsdag og torsdag morgen kl. 8.00-8.50 vil 

der blive udbudt Kurser i overbygningen. Man skal vælge et kursus, og man kan vælge to kurser. Kursernes indhold 

vil være fagområder, hvor vi erfaringsmæssigt ved en del elever kommer ud af grundskolerne uden helt at mestre 

dem. Kurserne er en måde, at sikre at de i hvert fald får muligheden for at få samlet op på specifikke faglige 

udfordringer, som de vil skulle bruge på ungdomsuddannelserne. Indholdet skifter hvert kvartal og kan fx være: 

Tegnsætning, læse-træning, opgaveskrivning, notatteknik, boost dit tysk, engelsk samtale, mundtlig 

præsentationer/fremlæggelser, regningsarter, it-søgning, m.m. Eleverne får præsenteret kursernes indhold sammen 

med valgfagene i uge 33, hvor de skal vælge sig ind. Der kan vælges mellem to forskellige kurser tirsdag og to 

forskellige torsdag. 

Valgfag i overbygningen. I løbet af uge skal eleverne vælge valgfag for perioden fra uge 33 til uge 41. Indholdet er 

kreative tilgange/anderledes undervisningen inden for bl.a. fagrækker som: musik, billedkunst, drama, 

hjemkundskab, materielt design, håndværksfag m.m. 

Overbygningslokalerne står nu klar til brug. Det vil være 3 faglokaler – og altså ikke traditionelle klasseværelser. Et 

lokale til danskundervisning, et til matematik og et til fremmedsprogsundervisningen. I frikvarterene får eleverne 1. 

salen på Niels Bohr til at opholde sig i, når de ikke vil hænge ud på udearealerne fx terrassen bag Niels Bohr eller 

mellem barakken og hjemkundskabs-bygningen, hvor der også bliver lagt fliser m.m. Ideen med at indrette faglokaler 

fik vi bl.a. i USA, hvor vi så lærere der havde indrettet virkelig spændende og inspirerende faglokaler, der osede langt 

væk af deres fag. Det virkede meget motiverende for eleverne. 

Jeg vil fortsat skrive månedsnyt og lægge det både på elev og forældreintra, så I kan følge med i skolens liv. Ligeledes 

er der allerede nu udarbejdet årskalender for hele skoleåret, så I kan se skolens aktiviteter, og skrive i kalender, når I 

forventes at deltage fx v. forældremøder, arbejdsweekender, fester m.m. Dette for at sikre at I kender datoerne i 

god tid, og har mulighed for at deltage, når det er en klar forventning. 

I dette skole år er der indskrevet yderligere 36 elever og pr. 8. august forventer vi at være 176 elever i alt. Vi har 

stadig to små klassetrin, hvor vi gerne ville have flere elever ind. Det er i kommende 0. klasse, hvor vi især mangler 

flere drenge og i vores kommende 6. kl. hvor der kun er 10 elever. Klassen har slæbt rundt på en broget historik,  
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men nu har Lisette og Kurt lovet at føre dem sikkert videre de næste år ;-) og der er blevet arbejdet ihærdigt med at 

skabe en positiv og læringsorienteret kultur i klassen. Dette arbejde fortsætter efter ferien, hvor Susanne (AKT-pæd.) 

sammen med klassens lærere fastholder den positive udvikling, der tydeligt ses. Flere retter henvendelse ang. at få 

elever på besøg i klassen, men trækker sig, når de hører, at klassen er så lille. Det mønster vil vi gerne forsøge at få 

brudt i løbet af næste skoleår, så eleverne får nye gode kammerater ind, der også har lyst til at lære alt det 

spændende, de præsenteres for. I må naturligvis vældig gerne sprede den nye gode historie. 

Nye lærere. Som tidligere omtalt har vi ansat Rune, Maj-Britt og Christian, men vi har også fundet en barselsvikar for 

Mia, der jo nu går på barsel. Det er blevet Heidi Ring Christoffersen. Jeg præsenterer Heidi første skoledag og på 

august-nyt. 

I næste skoleår ser lærerfordelingen på klasser og fag ud som følger. I vil kunne se lærerdækningen på de mindre 

fag, når skemaerne udleveres/rundsendes.  

Her er det dansklærer, matematiklærer og pædagog/den lærer, der har klassen næst-flest timer. 

0.kl. Lykke og Thomas 

1. kl. Maj-Britt, Christian og Jeanette  

2. kl. Heidi, Christian og Susanne 

3. kl. Mikkel, Betina og Michael 

4. kl. Betina, Sune og Jeanette 

5. kl. Malene, Lisette og Sarah 

6. kl. Kurt, Lisette og Sarah 

7. kl. Sune, Malene og Sarah 

8. kl. Kurt, Claus og Sarah 

9. kl. Claus, Mikkel og Kurt 

Vi glæder os til at se jer alle i morgen aften til sommerfest og dimission. I ønskes alle en rigtig dejlig sommer til vi ses 

igen lørdag d. 8. august – programmet for dagen lægges på intra, men tidsrummet er kl. 9-12. SFOen åbner for de 

tilmeldte børn i uge 31. 

 

 

Feriehilsner  

Elisabeth 


