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        Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

Så fik vi startet 2017 op og det første halvår af skoleåret har budt på en masse udfordringer. Vi er nu oppe over 
200 elever og 5 ud af 10 klasser er fyldt op og har ventelister. Det understreger, at vi stadig er en skole i riven-
de udvikling. Det nye personale på skolen er ved at finde sig tilrette i deres nye omgivelser og de udtrykker 
glæde over den velkomst de har fået af elever, forældre og kolleger. Sofiehøj Friskoles gode ry bevirker, at der 
også til skolestart i vores kommende børnehaveklasse er ved at være fyldt op til trods for, at der er faldende 
børnetal i kommunen. Når så meget lykkes, skyldes det at vi alle bidrager. Tak til jer for den konstruktive dia-
log og for den støtte og opbakning I giver skolen. Tak for jeres indsats på arbejdsweekenderne og tak for jeres 
deltagelse i skolens møder og arrangementer, tak for hjælp med kørsel til arrangementer ud af huset og tak for 
de materialer vi modtager fra jer. Også stor tak til de af jer, der har mod på -og tid til at tage over i undervis-
ning og SFO, når vi har brug for det. 
 
Vi skal byde velkommen til Villads i 1. kl. og til Sofie i 8. kl. 
  
I december blev arbejdet med at få hele skolen skiftet til LED-belysning igangsat af bestyrelsen afsluttet. Der 
er opsat sensorer, der gør at lyset slukker automatisk. Lys-niveauet er forbedret i alle klasser og faglokaler, og 
det giver et rigtig godt visuelt udtryk, bedre arbejdsvilkår for store og små samtidig med, at vi sparer ressour-
cer. 
Lige nu har vi en stilling opslået, hvor vi søger en ”it-pedel/administrativ medarbejder”. Skolen har hidtil kun-
net klare sig med dygtig hjælp fra forældre, der i det daglige arbejder med it, men med stigende digitalisering 
og med stigende elevtal, er opgaven ikke længere overkommelig på fritids-og interesseplan. Der er stor inte-
resse for stillingen, og vi forventer at have den rette på plads midt i marts måned. Det glæder vi os til. Her en 
kort præsentation af vores nye ansatte: 

 
Hej, jeg hedder Anna og starter på Sofiehøj Friskole her i januar. Siden 2002 har jeg været læ-
rer på en dejlig efterskole i Jylland, og nu skulle der så ske noget andet, så jeg er utrolig glad 
for at kunne starte på Sofiehøj – det bliver spændende at lære jer at kende.  
”Du må ikke holde op, når du har lært os at kende!”, var der én fra 4.klasse der sagde, da jeg 
besøgte Sofiehøj lige inden jul. Det var en skøn kommentar, der tyder på at klassen, ligesom 
jeg selv, er klar til et ”længere forhold”.  
Det meste af min familie bor på Sjælland, så det bliver også rart at komme tættere på dem og 

min voksne søn, Samuel, som bor i København.  
Mit arbejdsliv startede på 4YOU i Haderslev i 1984. Siden da har jeg været au pair i Genève, solgt hotdogs, 
været selvstændig, uddelt post på Frederiksberg, uddannet mig som håndarbejdslærer, arbejdet som handicap-
hjælper, afholdt kurser i kostumefremstilling osv. Min læreruddannelse tog jeg på Haderslev Seminarium. 
Som efterskolelærer har jeg undervist i dansk, kunst, sprog, biologi og forskellige valgfag, og været optaget af 
at udvikle på den pædagogiske praksis i.f.t. emneuger og daglig undervisning. Jeg glæder mig meget til at 
komme til at arbejde på jeres skole. 

 

Jeg hedder Rikke Feld og er snart….42 år.  Jeg bor i lille Skensved sammen med min mand og 
3 drenge Mikkel på 16, Oskar på 12 og så lige en efternøler Anthon på 1 år. Min baggrund er 
tekstil designer fra Danmarks Designskole samt voksenunderviser. Jeg har undervist voksne i 
design og billedkunst i 8 år på VUC og er tilknyttet Køge billedskole på KØS i Køge, hvor jeg 
har undervist børn i kreativt og kunst. Jeg brænder for de kreative fag og alt hvad der har med 
kreativitet at gøre. Det vigtigste er ikke et færdigt produkt, men processen og den glæde og leg 
der opstår undervejs. Den anden del af mit arbejdsliv er jeg selv udøvende billedkunstner og er i 

øjeblikket i gang med en loft udsmykning på Køge bibliotek. Har nu været på Sofiehøj i 3 mdr og er super 
glad for at være en del af denne fantastiske skole! 



Mit navn er Camilla Buch. Jeg er 40 år og bor med min mand og søn i et lille bindingsværks-
hus lige uden for Holbæk . 
Jeg blev uddannet i 2001 med linjefag i matematik og billedkunst. De første år arbejdede jeg i 
Jylland, men kærligheden bragte mig til Holbæk, hvor jeg har arbejdet på forskellige folkeskoler 
siden 2004. Her har jeg stort set undervist i alle skolens fag. 
På Sofiehøj har jeg 3. klasse til matematik og aktivitetstimer, 5. klasse til natur/teknik, 6. klasse 
til matematik, natur/teknik og madkundskab og idræt og valgfagsdrama i overbygningen. Jeg er 
desuden klasselærer i 6. klasse. 
Når jeg har fri holder jeg meget af at sejle danske og svenske farvande tynde i vores sejlbåd, rej-

se (særligt i Spanien) og så ser jeg en masse teater og kunst. 

Jeg glæder mig til at møde jer og lære stedet rigtig at kende og vil gerne sige tak for den fantastiske modtagelse 
fra såvel elever, forældre og kolleger.  

Da skolen i sin tid blev oprettet, blev der udarbejdet et værdigrundlag, som kan læses på skolens hjemmeside. 
Der er mange gode værdier og visioner i det. Skolen har nu en dagligdag, hvor en del af værdierne fra dengang 
stadig danner baggrund for handlinger og prioriteter. Andre værdier er ikke så fremtrædende og kan være van-
skelige at få øje på. Vi har derfor ønsket at få kigget værdigrundlaget efter i krogene, så ”det vi siger, vi gør, 
stemmer overens med det vi rent faktisk gør” og omvendt. Alle ansatte på skolen er ansat på de værdier, der har 
været i værdigrundlaget, og derfor ønsker vi naturligvis at bevare og udvikle dem. Bestyrelsen har diskuteret 
værdierne, og landet debatten på 5 værdier, som vi mener kendetegner Sofiehøj Friskole. De 4 første var også 
med i det oprindelige værdigrundlag –den 5. er kommet til. Lige nu er alle ansatte i en proces, hvor vi define-
rer, hvad vi forstår ved hver enkelt værdi, og hvor vi gør værdierne operationelle i forhold til skolens daglige 
virke fx ved at sige: fællesskab betyder at vi holder morgensamling 3 gange om ugen, at vi har læsebånd på 
tværs af klasserne, at alle elever er inddelt i familiegrupper på tværs af klassetrin, at vi en gang årligt tager på 
fælleslejrskole, osv. 

 Fællesskab 

 Faglighed 

 Gensidig respekt 

 Det hele menneske 

 Ambition og omhu 

Vi vil rigtig gerne have jer til at komme med bud på og definere, hvordan I som forældre understøtter skolens 
værdier og I inviteres derfor til en værdiworkshop d. 7. marts  kl. 17-20. Vi lægger en tilmelding ud på intra og 
sørger for aftensmad og drikke. Vi håber rigtig mange af jer, vil sætte tid af til en spændende og hyggelig efter-
middag/aften.  

Nyt fra SFO og klub 
Fra uge 2 er der skovtur mandage, kick-boksning 
tirsdage, hal tirs-fre., træværksted torsdage 1.-3. kl, 
hvor man kan lave biler og skibe, vægudsmykning i 
klubben tirs. og torsdage og billedkunst på onsdage. 
P.S. vi har ikke brug for mere pap. 
Der kører garderobe-konkurrence i SFOen og 3. kl. 
vandt 1 runde. Der er sat fede præmier til klasserne 
på højkant… 
HUSK! Nytårskur i klubben d. 10/2 kl. 16.30-21.00 
 

Husk følgende vigtige datoer: 
 
Hvis du er tømrer: d. 28. jan. sætter vi vinduer i. 
Lygtefest d. 2. feb. kl. 17-19 for bhv.kl. - 6. kl. 
Projektfremlæggelser d. 8. feb. kl. 17-21 for 7.-
9. kl. 
Værdi-workshop d. 7. marts kl. 17-20 for alle 
forældre 
Skolens generalforsamling d. 19. april kl. 19-21 
for alle forældre 
Arbejdsweekend d. 1. og 2. april for alle foræl-


