
Majnyt 2017 
Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

April fløj afsted, og månedsnyt nåede ikke ud. Til gengæld er maj-nyt fyldigt :-)  
Velkommen til Mille i 5. kl. og Caroline, Peter og Natasha i 7. kl.  
Til lykke med konfirmationerne til vores 7. klasser, som konfirmeres fra 7 forskellige kirker i Hornsherred. 
Håber I har haft eller får en rigtig dejlig dag. Blå mandag holdes samlet for alle d. 29. maj. 
Lejrskolerne i 2.-3. kl., 6. kl. , 7. kl. og 8. kl. er ovre for denne gang, og I har forhåbentlig nydt de mange go-
de fotos på Facebook. Alle elever deltog og alle klarede overnatningerne væk hjemmefra - FLOT! Det er et 
resultat af et godt samarbejde mellem forældre og skole. Lejrskolerne gik til Fyn, Århus, København og Ber-
lin. 
De skriftlige prøver er i fuld gang for 9. klasserne, og forude ligger de mundtlige prøver. Vi krydser fingre 
for, at I får velfortjente gode karakterer, og glæder os dagligt over jeres selvstændige og modne måde at ar-
bejde på. Stort X i kalenderen hos alle børn og forældre d. 22. juni, hvor vi holder sommerfest med dimissi-
on, hvor alle skolens elever, forældre og ansatte deltager  
Vores dygtige pedel, Jonathan, har sideløbende med sine øvrige opgaver renoveret toiletter mellem klub og 
børnehaveklassen. De er blevet utrolig flotte og tidssvarende.  
Forældre og elever i 6., 7. og 8. klasse vil i nærmeste fremtid få tilmelding hjem om mulighed for at følge 
undervisning i fransk. Vi har valgt at tysk stadig er obligatorisk på Sofiehøj, så fransk er et tilbud, der ligger 
ud over det nuværende timetal i overbygningen, så I får lige 10 gode grunde til at lære tysk. Anna, der har 
mange års erfaring med franskundervisning, læser timerne. 
Line i vores SFO skal ud og rejse og skal derefter starte studier. Line har sidste dag d. 31. maj. Britta i SFO 
har desværre valgt at stoppe af helbredsmæssige årsager. Britta kommer og tager afsked med os d. 23. maj. 
Tusinde tak for indsatsen til jer begge. Stillingerne er slået op, og vi har modtaget mange kvalificerede an-
søgninger til stillingerne i SFOen. Der er ansættelsessamtaler i næste uge. Malene skal have baby og går på 
barsel først i næste skoleår, til lykke :-) Vi håber at kunne finde en god barselsvikar, og har skabt mulighed 
for et godt overlap. Sarah kommer retur fra barsel i starten af juni –velkommen tilbage. 
Fagfordelingen for næste skoleår er ved at være på plads, og vi går videre med at få lagt skemaer.  Her kan I 
se dansk og mat.-lærer. Dansklærer står først, og der er sat * ved den lærer, der har klasselærerfunktionen. 
 
Bhv.kl.: Lykke*. Matematik og aktivitetstimer: Helle  
1. Kl.: Mia. Matematik og aktivitetstimer: Betina* 
2. Kl. Mia*. Matematik: Betina. Aktivitetstimer: Jeanette 
3. Kl.: Maj-Britt*. Matematik: René og aktivitetstimer: Susanne  
4. Kl.: Heidi*. Matematik: Camilla 
5. Kl.: Anna*. Matematik: Betina 
6. Kl.: Kurt*. Matematik: Sune 
7. Kl.: Anna. Matematik: Camilla*  
8. Kl.: Kurt. Matematik: Renè* 
9. Kl.: Malene. Matematik: Sune* 
 

Der er liv og glade dage på kontoret, 
hvor 5 små dværgkyllinger vokser sig 
stærke til livet i vores hønsegård. De 
får store mængder omsorg og mange 
navne :-) 

Vi har stadig ledige pladser til piger i 
børnehaveklassen med start i august 
2017, så hvis I kender forældre, der 
overvejer Sofiehøj, er de velkomne til 
at kontakte skolens kontor. 

Brugerundersøgelsen på intra er afsluttet, og i dag ser vi på, 
hvordan I har svaret. Der er svar fra forældre til 165 elever, og 
jeg ved flere har haft vanskeligheder med at kunne besvare den, 
selvom den var oprettet til svar pr. elev. Sådan er intra nu og da 
en gåde...så hvis nogle sidder tilbage med et uopfyldt ønske om 
at blive hørt, må I meget gerne kontakte mig. Men tak for de 
mange indput og fordi I gav jer tid til at svare. 
I får naturligvis nogle resultater og konklusioner, når vi har be-
arbejdet tallene. 
      Venlig hilsen 
         Elisabeth 

https://www.tyskopgaver.dk/hvorfortysk.htm

