
Novembernyt 2014 
Sofiehøj Friskole, SFO og Klub 

Huskat: 
 
 

 
 Den forreste skolegård  

ved flagstangen, hvor 
personalet parkerer, kun 
er til afsætning - ikke 
parkering. 

 Tjekke for lus hver anden 
dag – det er højsæson! 

 Der tages skolefoto den 
11. nov. 

 

        Nyt fra SFO’en 
Så er børnene kommet godt i gang med at lave julegaver, både piger og drenge 
er flittige i vores juleværksted. Vi nyder det milde og smukke efterårsvejr og at 
vi stadigvæk kan være ude og spille hockey, stikbold m.m. 
Jeg har indkøbt blå overtrækssko til brug, når i henter jeres børn. Når det bliver 
lidt mere vådt og smattet udenfor, vil jeg i indgangen til SFO’en stille to pla-
stik ”spande” med låg, i den ene vil der ligge nye overtrækssko, i kan tage på 
når i henter jeres barn og i den anden ”spand” kan i komme de brugte over-
trækssko ned i. På den måde kan vi holde SFO’en fri for vand, mudder, sne og 
sjask: -) 
Vi har været gode til at spare på budgettet, så vi kan nu købe lidt materialer 
hjem, nogle bolde og konstruktionslegetøj til drengene.  
Tak for alle de genbrugsting i er kommet med, Annette går i gang med ”Shane 
værkstedet” til januar, hvor hun glæder sig til at bruge alt det i er kommet med. 
Vi har rigeligt af genbrugsting nu, så i behøver ikke at komme med mere. 
Vi har længe ønsket os et krearum, hvor vi også kunne have vores materialer 

stående. Nu har vi rykket lidt rundt på Bamse/pude rummet, vi har lavet et ri-
meligt stort hjørne med bamse/pude ting, ved siden af den store reol med spil, 
så har vi bamse/pude ting i stillerummet, som ikke fungerede helt optimalt før.  

 

Tak for de positive tilbagemeldinger på Oktobernyt, Jul på Sofiehøj og på 
Nyt på Sofiehøj, hvor vi kommer ind på såvel praktiske som mere skolefagli-
ge emner.  Hvis du ikke har fået det læst, er der stadig mulighed for det ;-) 
Også tak for de mange fade til hjemkundskab, som vi efterlyste og fik! 
 
Vores overbygning ( 7., 8. og 9. klasse) vokser, og derfor er vi i gang med en 
større lokale-omfordeling. Den er også affødt af et ønske om et rigtig godt 
skolebibliotek/mediatek, og et ønske om at vi igen kan afholde morgensam-
ling her på skolen fremfor i hallen, der er velegnet til fysiske udfoldelser, 
men mindre velegnet til sang og fortællinger. For at sikre en langtidsholdbar 
løsning, har vi valgt at give processen den fornødne tid, men nu er vi klar 
med første etape , der består i, at lærerværelset rykkes en etage op, til lokalet 
til venstre for trappen overfor kontorerne. Det har også tidligere været an-
vendt til lærerværelse. Det ”rømmede” lokale er endnu i spil i den samlede 
planlægning.  
Vi tror elever og forældre tager turen op ad trappen og stadig vil finde perso-
nalet tilgængeligt for en hilsen, en besked eller en snak. Når næste del af lo-
kalefordelingen er på plads, orienterer jeg.  
 
Forældre der har mulighed for at deltage  d. 28. nov. med at pynte skolen op, 
er velkomne og bedes medbringe en saks…. 
      Venlig hilsen Elisabeth Haulund 
 
 

Året har 16 måneder 
November, december, janu-
ar, februar, marts, april, maj, 
juni, juli, august, september, 
oktober, november, novem-
ber, november, november… 

 
Henrik Nordbrandt 

 

 

        Klassekammerater 
Der er stadig ledige pladser i 
vores kommende 0.-klasse til 
skoleåret 2015-16, men ellers 
er der godt fyldt op i indsko-
lingen med: 
20 elever i 0. klasse 
21 elever i 1. klasse 
19 elever i 2. klasse 



 

Nyt fra klubben 
Efter en god biografaften forleden kan børnene nu se frem til vores klubfest fredag d.7. november. Det er 
en udklædningsfest, man behøver ikke at komme med det helt store udklædningskostume, man må gerne, 
men det er også helt i orden at have en sjov hat på, et par store briller, en paryk eller noget helt andet. Fe-
sten starter kl.19 og slutter kl.21.30. Der vil være lege, konkurrencer, dans og tid til hygge og rart sam-
vær. Til festen kan børnene købe slik og sodavand. Vi håber, at rigtig mange børn har mulighed for at 
deltage. Tilmelding er nødvendigt og i kan tilmelde jer til festen hos Thomas eller Susanne. 
Vi har også her til klubben mulighed for at købe lidt materialer hjem til brug i værkstedsrummet, og så 
kigger vi på noget båludstyr, som vi kan bruge når vejret er til det.  
Ellers er Thomas og Susanne ved at komme på plads igen efter at der er blevet malet i klubben, det er ble-
vet rigtig fint. 

Ude i gangen ved playstation har vi sat sofaen med bord, vi får sat nogle hylder op, så børnene også kan 
sidde der og lege. Annette har her i weekenden så indrettet bamse/pude rummet, således at det fra i dag af 
fungerer som krearum. Det er blevet rigtig godt  
SFO’en holder julelukket i samme periode som skolen altså fra d.19. december til d.5. januar. 

 

 Allehelgensdag (tidl. også Hellemisse) 
Er i den danske folkekirke den 1. søndag i november. 
Dagen er til minde om alle kristne helgener og martyrer. Når man noterede de hellige 
mænd og kvinder på forskellige af årets dage, havde man alligevel ikke alle med. Der-
for lavede man denne "ekstra" dag. 
I de senere år er det blevet en almindelig skik at mindes de døde ved på Allehelgensdag 
at tænde lys på gravene. I mange kirker oplæses navnene på det forløbne års afdøde i 
sognet. 
den 31. oktober, er aftenen før Allehelgensdag. Ifølge folketroen er det den aften hvor hekse, genfærd 
og mørkets magter er løs, for at vanære og håne de helgener, der festligholdes på Allehelgensdag . 
 
 


