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Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

Velkommen 
til vores to nye vikarer: Rasmus og Martin. 
Den 4. okt. holder vi info-aften for kommende børnehaveklasser. Der er på nuværende tidspunkt 22 indskrevet 
til skolestart 2017, men alle interesserede er velkomne. Jeg har vedhæftet invitationen, som I gerne må dele.  
Fysiske ændringer 
Som næste led i vores energi-renovering er AA Danmark klar til at gå i gang med udskiftning af alle skolens lys-
kilder. Det sikrer os et bedre undervisningsmiljø og besparelser på el-udgifterne. Der er bestilt nye møbler til et 
af lokalerne i overbygningen, som så bliver det 5 lokale med nye skolemøbler. 
Idrætsdag i overbygningen  
Onsdag d. 30. august havde vi besøg af overbygningen fra Allindelille Friskole, som er én af de 8 skoler, vi er i 
netværk med. Der blev dystet på kryds og tværs, og det var en fornøjelse at se alle deltage i hele tidsrummet med 
energi og gejst. 
Arbejdsweekend 
Der er arbejdsweekend d. 8.-9. oktober, hvor der er mange gode projekter på tegnebrættet. Tilmelding følger på 
intra. 
Debat 
På sensommerens forældremøder har der været diskuteret spændende emner. Hvordan kan forældre være med til 
at klubben bliver et attraktivt tilvalg? Har skolen en kostpolitik –hvordan begrænser vi sukkerindtaget i skole, 
sfo og klub-tid? Og hvordan lærer vi vores børn gode mobilvaner og etik i forhold til de forskellige platforme på 
internettet? Og kan skolen regulere vanerne via regler? Vigtige og yderst relevante emner, som vi gerne vil tage 
op i skoleårets løb. 
Lejrskole 
Håber I har nået at høre lidt fra børnene om lejrskolen. Som skrevet på intra var det dejligt, at det i samarbejde 
med jer, lykkedes at få stablet så god en tur på benene for så mange børn. 
Nyt fra SFO og klub 
Høstfest i klubben! 
Vi glæder os vildt til torsdag den 22. september fra 16-19, hvor der er høstfest for alle klubbørnene. Der skal 
laves skøre aktiviteter, danses støvledans og spises lækre burgere lavet på bål. 
Alle klubbørn har fået en invitation med hjem. Tilmeldingen afleveres til Helle. 
Pigeovernatning! 
Fredag den 7. oktober til lørdag den 8. oktober er der overnatning med alle TØSE-klubbørnene. Der kommer 
snart en invitation, men sæt allerede nu et kryds i kalendere. Det vil jo så være oplagt at deltage i arbejdsweek-
enden om lørdagen sammen med pigerne.. 
Husk at: 
 Få en drikkedunk med, der kan fyldes ved koldtvandsautomaten. I næste uge lover de fortsat varmt og smukt 

sensommervejr 
 At få kigget i kalenderen på f-intra, hvor der nu ligger datoer for skole-hjemsamtaler og forældremøder for 

resten af skoleåret 
 At dit barn/børn får læst min. 20 min. hver dag - vi har masser af nye gode bøger på skolebiblioteket 

Sidst skoleår havde vi i den mørke tid foredrag om chokolade. Vores samlingssal er velegnet til formålet, så hvis 
I har ideer, som I mener, kan samle en større flok, hører jeg meget gerne fra jer.                Venlig hilsen Elisabeth 
 
 


