
Fællesskab, faglighed, gensidig respekt, det hele menneske samt ambition og omhu er de 5 bærende værdi-
er Sofiehøj Friskole gerne vil kendes på. Derfor mødte 20 forældre op en aften i uge 10 og udvekslede me-
ninger om, hvad forældre kan gøre for at understøtte værdierne, og hvad der forventes af skolen. En rigtig 
god aften, hvor mange ting kom i spil. Nu samles alle input til værdierne og skæres til, så vi får et enkelt, 
klart og frisk værdigrundlag, som alle skolens interessenter forpligter sig på, og som skal afspejle sig i sko-
lens daglige liv. 
 
Velkommen til Mathine i bhv.klassen, Nicolai i 7. klasse og til Jørgen, der er startet i virksomhedspraktik 
for at hjælpe Jonathan med at holde vores grønne arealer. Også velkommen til Dennis vores it-ansvarlige 
der startede d. 15. marts. 
 
Vi har på et personalemøde snakket om, hvordan vi opfatter det når eleverne har kasketter, huer, hætter 
m.m. på inden døre. 
Der var for og imod, og vi landede den på, at man på Sofiehøj ikke har en hovedbeklædning på, der skjuler 
ens ansigt. Det skyldes, at vi gerne vil have, at ens medmennesker kan ses ens ansigt, så vi kan aflæse hin-
anden. 
Hvis hovedbeklædningen giver anledning til problemer, snakker vi med den enkelte elev om det, og så kan 
det godt være, at man bliver bedt om at tage kasketten, huen el. lign. af i klassen eller til morgensamling.  

Vi holdt fastelavn fredag d. 3. marts, 
så vores 8. klasser også kunne delta-
ge. De var i brobygning (på besøg på 
gymnasier, erhvervsuddannelser 
m.m.) fra mandag til torsdag. 
Tønder og børn var fantasifuldt pyn-
tet og der var mange sjove og kreati-
ve udklædninger. 

Friskoler - folkeskoler... 
I de ti år, der er gået siden 
kommunalreformen blev rea-
liseret, er antallet af folkesko-
ler reduceret med knap 300, 
hvilket dækker over enten 
sammenlægninger af skoler 
eller helt lukkede skoler. I 
samme periode er der opstået 
ca. 60 nye friskoler eller pri-
vate grundskoler.  
Medlemskolerne i Dansk Fri-
skoleforeninge har i gennem-
snit 140 elever. 
Husk at I kan læse Friskole-
bladet, der er i holderen v. 
hovedtrappen. 
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Nyt fra klub 
På fredag d. 24/3 er der shoppingtur for pigerne og computerma-
rathon for drengene. 
Vi holder indvielse af det nye spillerum over klub- ben 
den 6. april .  

Kære forældre 
Husk at parkeringspladserne i gården er til ansat-
te. Hvis forældre vil parkere, er der plads på P-
pladsen ved svømmehallen eller i rabatten. 


