Januarnyt 2015
Sofiehøj Friskole, SFO og Klub
Kære alle på Sofiehøj
Det var dejligt, så mange af jer havde mulighed for at møde op til juleafslutningen. Enkelte forældre har henvendt sig ang. tidspunktet, der gav vanskeligheder med at kunne deltage. Senere på året laver vi en brugerundersøgelse,
hvor vi bl.a. får jeres syn på dette.
Forhåbentlig er I alle kommet godt ind i det nye år. Tak for de mange jule-og
nytårshilsner vi ansatte fik.
Vi skal byde velkommen til ”endnu en Alexander i 7. klasse”, til Miki i 4. kl.,
til Morten, pædagog i SFOen og Britta i klubben. I 7. klasse lukker vi nu for
optaget af drenge, så de sidste pladser reserveres til flere piger, da der på nuværende tidspunkt kun er 2 piger i klassen.
Der er endnu ca. 25 forældrepar, der ikke anvender PBS. Det er en fordel for
jer økonomisk -og for os administrativt, så det vil vi bede jer sætte i værk.
Hvis der er noget I ikke kan få til at virke, er Cecilia på kontoret behjælpelig.
Den nye struktur i klubben vil i løbet af de næste uger vise os, om det er den
rette vej. Aktiviteterne er i fuld gang, og fredag ved vi, hvordan børnene har
fordelt sig på værkstederne i uge 3.
I SFO har vi i personaleudskiftningen prioriteret- og haft held med at få ansat
uddannet og/eller erfarent personale. Vi har fået enkelte henvendelser i forbindelse med, at I nu skal sende frugt med til eget barn dagligt. Derfor vil jeg
lige forklare, hvorfor det er sådan p.t. Vi synes simpelthen det er en uhensigtsmæssig disponering af det pædagogiske personale, at én voksen dagligt
går fra i ca. ½ time, der kunne anvendes bedre til aktiviteter med børnene. Vi
har søgt om at få én ud i en stilling på særlige vilkår i henhold til lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats, men har endnu ikke
været heldige. Hvis det lykkedes os at få en ”blæksprutte” ansat, vil det muliggøre, at der igen kan skabes et mere indbydende og kreativt mellemmåltid.
Venlig hilsen Elisabeth

Efterlysning i SFO:
Vi kan godt bruge ketchere og
frisbees, hvis I har nogle liggende, I ikke anvender.

Sæt også x i kalenderen
torsdag d. 5. marts, hvor vi
får brug for jeres hjælp fra
kl. 11.15-13.50 i skoleregi
og kl. 13.50-17.00 i SFO
og klub-regi. Nærmere info
følger på intra.

Status over klassekvotienterne
Der er stadig enkelte ledige
pladser i vores kommende 0.klasse til skoleåret 2015-16,
men ellers er der godt fyldt op i
indskolingen.
22 elever i 0. klasse Lukket for
tilgang
22 elever i 1. klasse Lukket for
tilgang
18 elever i 2. klasse
18 elever i 3. klasse
17 elever i 4. klasse
10 elever i 5. klasse
15 elever i 6. klasse
17 elever i 7. klasse Lukket for
tilgang
af drenge
15 elever i 8.-9. klasse

Dagens længde er pr. 9. januar tiltaget
med 21 minutter...

