
Velkommen til Katinka der er ny tilkaldevikar i skole og SFO/klub og til Vibeke, der er i virksomhedspraktik 

hos os 8 t/ugen som ”blæksprutte”. 

 

Susanne og Randi (mor) har arrangeret en pige-overnatning i klubben, hvor der blev rå-hygget. 

Husk at der er gæstedag i klubben hver den sidste tirsdag i måneden-næste gang d. 27. okt. Det betyder at alle 

elever på 4., 5., 6. og 7. klassetrin er inviteret på besøg, for at se om klubtilbuddet er noget for dem.  

 

I disse uger har vi et indsatsområde, som vi giver særlig fokus. Det er hvordan vores morgensamlinger skal 

forløbe. Vi øver eleverne i, hvordan vi gerne vil være sammen, så hensynet til fællesskabet, er det der har 

størst betydning. Det vil bl.a. sige, at man synger med, bidrager med positive indslag og undlader at snakke 

med sidemanden. Det går fremad, og vi nyder samlingerne i vores nye samlingssal. I er som forældre altid 

velkomne til at deltage - det er rart, når I tager ejerskab til børnenes skoleliv. 

 

Arbejdsweekenden d. 24. og 25. oktober er vi ved at få koordineret. Datoen er kommet lidt sent ud, men det 

er fint, hvis I har mulighed for at deltage én af dagene. Skolen financierer mad og drikke, så tag dit/jeres barn/

børn med og få en god dag ud af det. Der bliver brug for alle slags kompetencer. Datoerne for næste arbejds-

weekend i foråret, kommer snart ud i årskalenderen og på klassernes forsider. 

 

I uge 41 har vi anderledes uge, hvor 0.-6. kl. arbejder på tværs med emnet sundhed. De skal i forskellige 

workshops hvor der blandt andet skal arbejdes med bevægelse, kost, fokus på mental sundhed mm. 7.-9. klas-

se skal beskæftige sig med sandsynlighed og spil. Ugen afsluttes med den for skolen fælles motionsdag - pro-

gram følger.  

 

Sofiehøj Friskole er med i et netværk med 7 andre lilleskoler/friskoler. I torsdags drog vi alle afsted til Breg-

ninge-Bjergsted Friskole på Vestsjælland, hvor vi ud over at inspirere hinanden i faglige netværk på tværs af 

skolerne fik et foredrag af skuespiller Niels Anders Thorn om, hvordan vi støtter og vejleder eleverne i at fri-

give deres potentialer. Det er frugtbart at kunne dele viden og inspireres af lærere og pædagoger fra andre 

skoler, og det er blevet muligt fordi vores dygtige vikarer og flexjobbere træder til med undervisning fra 12-

14 i 0.-6. kl., som er planlagt i samarbejde med lærere, ligesom de dækker SFO og klub om efter-

middag. Næste gang vi skal mødes i netværket, er det her hos os, hvor vi bl. a. får besøg af forsker 

og forfatter Hans Henrik Knoop. 

 

Hatten af for vores store elev-råd 6.-9. klasse, der mødes med Kurt hver onsdag kl. 8.00 over en 

bid morgenmad og drøfter, hvor de kan gøre deres indflydelse gældende. Lille elevråd startes op efter efter-

årsferien.              Venlig hilsen Elisabeth 

Oktobernyt 2015 
Sofiehøj Friskole, SFO og Klub 

Onsdag d. 18. november kl. 19.00-20.30, hvor 

Tina fra Frederiksberg Chokolade vil indvi os i 

chokoladens forunderlige verden…. 

Tilmelding: tlf. 4640 0172 eller v. henvendelse 

på kontoret. Tilmelding foregår efter først-til-

mølle princippet. Der er max. 170 pladser. Pris: 

kr. 40,-kr. pr. deltager (elever fra 7.-9. kl. gratis) 

Normalpris 185,-kr       


