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Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

Velkommen til Nicolas i 1. kl., Eigil i 2. kl., Hannibal i 8. kl. og Signe i 8. kl. 
Tusinde tak til alle de forældre, der havde mulighed for at hjælpe med maden på lejrskolen. Det var en stor 
hjælp, som er blevet nævnt rigtig mange gange i vores evaluering af lejrskolen. Jeg er i bagkundskabens lys 
også blevet klar over, at det på trods af Facebook og andre medier, har været vanskeligt at koordinere for jer. 
Det er også helt forståeligt, at især morgenmad og frokost er svær at byde ind på, når der er et arbejde at pas-
se. Det tager vi naturligvis højde for, hvis vi igen skulle få brug for jer til opgaven. Men godt det lykkedes så 
fint og tak for indsatsen. 
Vi har også evalueret på elev-delen, og her var der rigtig positive udmeldinger. Især de mange forskelligartede 
aktiviteter, at man ikke behøvede at sove i telt og at det var mega-hyggeligt at sove på skolen gik igen i ele-
vernes kommentarer. 3. kl. havde det rigtig godt i deres luksus-party-telt ;-) 
Næste års lejrskole er allerede på tegnebrættet, og vi har efterlyst en friskole til skole-byt på Sjælland. Vi ven-
ter spændt på respons, så vi ved, om vi skal søge andre muligheder. 
På skolens generalforsamling i april blev de fremmødte præsenteret for de problemstillinger vi står i, når der 
er tilmeldt flere børn til SFOen i feriepasning, end der møder frem. Debatten landede på accept af, at man skal 
forudbetale for feriepasning. Vi har imidlertid fundet ud af, at vi mangler tilstrækkeligt talmateriale til endnu 
at kunne sætte det i værk. Derfor er der endnu ikke forudbetaling. Det betyder så, at det er ekstra vigtigt, at I 
undlader at melde jeres børn til SFO i efterårsferien, hvis I ikke er meget sikre på, at I har behov for pasning. 
Antallet af tilmeldte børn er den eneste måde vi kan afpasse voksen-normeringen, så vi får sat voksen-
ressourcer på, når der rent faktisk er behov. Hvis I en dag i ferien får pasningsbehov, så ring til SFOen og hør, 
om der er mulighed for at barnet kan komme, selvom det ikke er tilmeldt.  
Når I ændrer adresse eller andre kontaktoplysninger, er det vigtigt, I giver kontoret besked. Vi bruger oplys-
ningerne, når der hvert år skal søges statstilskud, og det giver unødigt administrativt arbejde, hvis vi får indbe-
rettet ukorrekte oplysninger.  
Flere har spurgt ind til, hvorfor vi ikke bruger mobilepay i skoleboden og ved andre indbetalinger til skolen. 
Forklaringen er, at vi er på en erhvervsaftale med mobilepay, som er forskellig fra den aftale, man har som 
privat- person. Der skal betales gebyrer for hver enkelt betaling - fx skal der betales 25 øre for hver krone, der 
overføres. Det synes vi simpelthen er for dyrt, så indtil der tegner sig en anden mulighed, kører boden med 
kontant betaling. Det går godt med vores skolebod. Der er mellem 30-80 elever, der køber mad pr. gang. Vi 
har justeret lidt på portionsstørrelserne, så de er afpasset klassetrin. I august fik vi en smiley af fødevarestyrel-
sen, der var på kontrolbesøg. De 3 elever fra 7. kl. der har hjulpet til 3 gange om ugen de sidste 4 uger, får nu 
fri, og 3 nye skal i gang. Kirsten, der planlægger, indkøber, fremstiller og sælger maden har haft en virkelig 
positiv oplevelse med de 3 elever fra 7. kl., så det tegner rigtig godt. 

44 familier har foreløbigt meldt sig på arbejdslørdagen d. 30. september og sjovt 
nok er der også 44 andre familier d. 7. oktober. Der er stadig åbent for tilmeldin-
ger frem til d. 22. september. 
Sæt også gerne x i kalenderen til forårets arbejdslørdag d. 7. april, som afsluttes 
med fællesspisning og aftenhygge. 
Den 2. oktober holder vi informationsmøde for forældre, der har børn til skole-
start 2018. Det er uforpligtende at møde op, så hvis I kender nogle, der er i tvivl, 
kan de tilmelde sig aftenen på 46 40 01 71. 
Badetøfler og klipklapper har vi ikke haft megen brug for i dette års danske 
sommer, men fortvivl ikke...De kan fra efterårsferien bruges som indendørs-
fodtøj, hvis sutsko, tøfler eller slippers ikke er en løsning, for fra uge 43 parke-
res sko og støvler uden for klasselokalerne. 

      Venlig hilsen Elisabeth 


