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                  Sofiehøj Friskole, SFO og 

Velkommen til Camilla i 7. klasse.  
Så er der igen undervisning i skolekøkkenet, som takket være vores 
pedel og vores blæksprutte, forældre og håndværkere nu snart står 
helt færdigt og er klart til en egentlig indvielse. I er meget velkomne 
til at kigge over til indvielse og se, hvor flot det er blevet tirsdag d. 2. 
april  kl. 14-15.00. Vi ønsker os krydderurter til vindueskarmene. 
Husk at melde jer til arbejdslørdag på intra d. 6. april. Det er friskole-
tanken, at vi er sammen, bidrager og oplever nye ting, hygger os og 

tager hele 
familien 
med. 

        Før         Efter 

Her kan du høre om: Skolens økonomi, årsberetning fra bestyrelsen og skoleleder, tilsynsførendes beret-
ning fra oplevelser i undervisningen. Og så skal der vælges ny tilsynsførende og forældre til skolens be-
styrelse. 

Nyt fra SFO 
Vi har fået et meget fint biltæppe i 
hyggekrogen SFOén og der er rigtig 
mange børn, som har stor fornøjelse 
af at lege herpå, men de mangler des-
værre nogle biler, som kan køre på 
tæppet eller parkere i båsene. Vi op-
fordrer Jer forældre til at kigge lidt i 
gemmerne. Skulle I ligge inde med en 
Fiat, Ford, BMW eller andre former 
for legetøjsbiler, som børnene kan få 
glæde af, vil vi meget gerne overtage 
dem, så de kan køre videre og blive 

holdt i live  
 
Vi ser ofte børn dimse rundt med sli-
me, ”lærersnot” og andre lignende 
klistrede genstande. Dem skal de bare 
beholde derhjemme, for vi synes, det 
er lidt ulækkert, når det klistrer fast 
forskellige steder. 

Hvorfor er de store med til fastelavn? 
Det er de fordi, det har værdi, at vi er fælles om at holde traditionen 
med fastelavn i live. Både små, store og voksne er klædt ud og mo-
rer sig, og så hjælper de store de små ved tønderne, så vi ikke får 
for mange buler i panden…. 


