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      Heidi, barselsvikar  skoleåret 2015-16    

Jeg hedder Heidi Ring Christoffersen, og jeg er 40 år. Jeg bor i Glostrup med min kære-

ste og vores søn på 6 år. 

Jeg har været lærer i 12 år og har været ansat på to forskellige privatskoler. Mine linjefag 

er engelsk, billedkunst, dansk og kristendom. Jeg har undervist i dansk, billedkunst og 

hjemkundskab i alle årene. 

I min fritid rejser jeg så snart muligheden byder sig. Jeg elsker at opleve og suge nye ind-

tryk til mig. Ellers bruger jeg min fritid på min familie, bøger, madlavning og mindful-

ness/meditation.  Jeg er et meget socialt menneske, så jeg befinder mig også tit i gode 

venners selskab. Glæder mig til at blive en del af Sofiehøj Friskole 

Velkommen tilbage fra ferien 

Så er vi i gang efter ferien. Jeg håber I har haft en god ferie og fået ladet batterierne op. Tak for I tog jer tid til 

at deltage lørdag på første skoledag, det giver en rigtig god stemning, når I møder så talstærkt op. 

Lone har haft travlt med hovedrengøring, og det kan mærkes :-) Ellers ligger vi stadig i lidt flytterod rundt 

omkring, men det går hurtigt fremad med at få løst mange opgaver. 

Vi har fået flere nye elever: Liva i 0.kl., Veronica og Bastian i 3. kl. og Luca i 6.kl. Velkommen til  

Vi afbrød lærermødet i fredags, for at gå med SFO-børnene op og se Postdanmark rundt. Det var 

sjovt, og vi gjorde ordentlig larm, da hovedfeltet kom forbi. 

Salget af vores gamle kort indbragte 5277,- kr., som nu vil indgå i en pulje til nyt klaver til samlingssalen. 

Tak for det.     Mellemtrinnet 

På mellemtrinnet har hver klasse to ugentlige timer i lektiecafé. De vil kunne nå en del af hjemmearbejdet, 

mens andet skal færdiggøres hjemme. Overbygningen 

Lige er vi ved at finde en løsning på, hvordan overbygningseleverne kan opbevare deres medbragte devices, 

når de ikke er i brug. Et af valgholdene går i gang med at indrette 1. salen på Niels Bohr som pause-rum til 

overbygningen, så det bliver dér man opholder sig, når der er frikvarter og før og efter undervisningen.  

 

 Få bundet alle dine taskebøger ind  

 En mad el. lign. Til 10érpausen 

 At mor og far får opdateret tlf.nr og adresse på 

intra 

                             Ditte, pædagogmedhjælper i SFO 

Mit navn er Ditte Brunsborg. Jeg er 39 år, og  bor i Kr. Hyllinge med min kæreste, vores 

datter Celina på 4 år og vores hvide schæfer Mollie. 

Jeg har tidligere været ansat i børnehave og har også arbejdet som støttepædagog på en 

specialskole. 

Rent fagligt er mine forcer sang, musik og rytmik. Jeg nyder også at stå i køkkenet og 

kokkerere med nogle børn, sidde og spille et spil eller nørkle med noget kreativt.  

Min fritid bruger jeg på hund og hest. Jeg har, siden jeg var ung, været meget aktiv i ride-

verdenen og har i mange år undervist i ridningens kunst. 

Jeg håber, at I vil tage godt imod mig. Jeg glæder mig i  

hvert fald hver dag til, at skulle være sammen med jeres 

fantastiske børn! 

Hver gang du smiler lidt til mig, 

så bli´r der solskin på min vej. 

Den dag jeg første gang dig så, 

blev verden ny og himlen blå. 

Hvem har fortryllet mig som du? 

Hvornår var jeg så glad som nu? 

Hele livet bli´r en solskinsvej,  

når du smiler lidt til mig. 


