
Februar er en aktiv måned på Sofiehøj. Trods en noget frisk nordøstenvind fik vi varmen ved den årlige 
lysfest til kyndelmisse med hjælp fra fysiske udfoldelser, suppe og bålfade. Det var også den dag, hvor 2. 
klasse spillede Klods-Hans og Svinedrengen for fulde huse i samlingssalen til stor fornøjelse for alle. 
I denne uge står den på projektfremlæggelser for 7., 8. og 9. klasserne. Her får skolens elever i 7. og 8. 
klasse mulighed for at fremlægge for et publikum. Det samme gælder 9. klasserne, men her er projektop-
gaven med fremlæggelse samtidig en del af den afsluttende prøve. 
Også fredag er der aktivitet på skolen efter ”lukketid”. Her afholdes nytårs-galla om aftenen i klubben, 
hvor den står på god mad og fest. Og torsdag tager klubben til Isrosen i Holbæk, for at stå på skøjter. 
I uge 7 er det anderledes uge. 7., 8. og 9. klasse er til terminsprøver og skolens øvrige elever arbejder klas-
sevis med at fordybe sig i forskellige emner, hvor eleverne arbejder projektorienteret. 
Når uge 8 er gået med vinterferie, er der kun to dage tilbage af måneden, før vi kan se frem til at tage hul 
på den første forårsmåned :-)  
Vi oplever i stigende grad udfordringer med at få elektroniske tilmeldinger i hus, når vi lægger dem ud på 
intra. Det har fx været svært at få tilmeldinger rettidigt retur på feriepasning i SFO, hvilket gør det vanske-
ligt at få lagt personalet arbejdsplaner inden for en fornuftig tidshorisont. Også tilmeldinger til lysfest og 
projektfremlæggelse kommer ikke eller kommer efter tilmeldingsfristens udløb, så vi står med for lidt for-
plejning. Kommer man for let til at overse tilmeldingerne på intra? Er det det nye intra, der gør det vanske-
ligt at finde frem til, hvor tilmeldingerne ligger? Hjælper det, hvis vi udvider tidsrummet for tilmeldinger-
ne? Skal gå tilbage til tidligere tiders sedler med en slip til afklipning, der skal bringes retur til lærer? Vi 
gør os mange overvejelser... 
Torsdag d. 30. marts får vi brug for forældrehjælp til 2 undervisningslektioner i bhv. kl.-6. kl. i tidsrummet 
12-14 og til SFO og klub-tid fra 14-17. Vi vover pelsen og lægger tilmeldingen til jeres hjælp ud elektro-
nisk i god tid, og ser om ikke det kan lykkes os, at få et par forældre til hver klasse og 6-7 forældre til at 
melde sig til SFO/klub. Vi tager til Holbæk og skal have lidt fælles refleksion over egen praksis. 
 
Der er bestilt nye skolemøbler til 4. klasse og til lokale 3 (overbygningslokale v. skolekøkkenet), som vi 
ser frem til at få leveret og tage i brug. 
          Venlig hilsen  
              Elisabeth 
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        Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

For en del af overskuddet fra 
julemarkedet har vi i samarbej-
de med det store elevråd valg at 
indkøbe 3 af disse sæt til terras-
sen bag Niels Bohr. Så nu er vi 
klar til forårssolen…. 

Løst og fast…. 
 
 
Vi fejre fastelavn Fredag den 3/3 efter morgensamling og frem til kl. 
10.20. Vi synes, det er sjovest, når alle kommer udklædt ;-) 
  
 
 
 
 
Gulvene er våde, så husk et par inde-sko, så du kan holde fødderne tørre 
og varme.  
     
 


