
   Juninyt 2015 
        Sofiehøj Friskole, SFO og Klub 

Velkommen til  Daniel i 8. klasse og Silas i 5. klasse. Også velkommen til vores nye lærere, som I kan læse om i dette ny-

hedsbrev. 

Tak for de mange bøger til biblioteket. Vi glæder os til at få det færdigindrettet, og har indkaldt arbejdsgruppen til at hjæl-

pe d. 19. juni. De sidste møbler kommer i uge 25, hvor vi også har indkøbt helt nye skolemøbler til kommende 3. klasse. 

Vores samlingssal er ved at være færdig, og vi glæder os til at tage den i brug til morgensamlinger, musikundervisning, 

projektfremlæggelser, foredrag, fester og en masse andet. Lige nu er Jonathan ved at sætte endnu et undervisningslokale i 

stand til overbygningen (7.-9.kl.) i det gamle Harry Potter-lokale. 

På tirsdag får vi besøg af vores kommende 0. –klasseelever, der skal grille pølser, have taget deres første klassebillede, får 

udleveret deres første skolebog, på rundvisning og en masse mere. Der er stadig ledige pladser, hvis I kender nogle der 

kunne have interesse i at gå på Sofiehøj Friskole. Ellers er der vedvarende tilgang af elever på de forskellige klassetrin: 

0. kl.: 22 elever, 1. kl.: 22 elever, 2. kl.: 20 elever (plads til 2 drenge), 3. kl.: 20 elever (plads til 2 piger), 4. kl.: 22 elever, 

5. kl.: 9 elever (1 på besøg i næste uge), 6. kl. 19 elever ( 1 på besøg i næste uge), 7. kl. 15 (plads til 7 piger), 8.-9. kl. 17 

elever.  

Mit navn er Maj-Britt Frydkjær, 41 år, lærer på 14. år med hovedinteresse inden for dansk, specialunder-

visning og idræt. Jeg har ligeledes undervist en del i billedkunst og lavet en del teater med elever. 

I weekenden kan man finde mig på teatertur i København, i en shelter med udsigt ud over vandet eller i 

færd med at spille eller træne børn i volleyball i en hal på Sjælland. Måske er jeg bare derhjemme og har 

gang i et projekt eller to, mens mine to børn hygger sig med legekammerater. Måske kommer der gæster, 

og gør der det, kan man være sikker på, at der kommer lækker dessert eller en kage på bordet. 

 

 Jeg hedder Christian Hørlyck Jensen. Jeg er 36 år og bor i Tølløse sammen med min kæreste og min  

  hund. Jeg har været lærer i 11 år i Bagsværd og Roskilde, og mine linjefag er matematik, idræt, historie og 

  samfundsfag - men kan også undervise i andet. Jeg er rigtig glad for sport og idræt i min fritid også. Jeg 

har spillet rigtig meget fodbold, hvor jeg har været målmand, og jeg har også været håndboldtræner. Lige 

nu holder jeg mig dog mest til løb. Jeg har fx løbet maraton blandt andet i København. Når jeg ikke er 

aktiv med sport, idræt eller hund kan jeg godt lide en god film eller en tv-serie. Der må gerne ske lidt så 

en god film kunne fx være ”Interstellar” eller en god serie fx ”Game of Thrones”. Musik er jeg også me-

get glad for og bruger musik, når jeg fx kører bil, løber eller laver mad. Min musiksmag er nok udpræget 

poppet - lige nu lytter jeg ganske meget til og har været til koncert med 

bandet Turboweekend. 

Det var bare en lille smule om mig. Jeg glæder mig rigtig meget til at lære 

jer og Sofiehøj Friskole at kende og til at være en del af stedet! Mange 

hilsner Christian 

 

Jeg hedder Sune Østergaard Andersen. Jeg er 41 år gammel og bosiddende 

i Holbæk sammen med mine børn, Emilie og Johannes på henholdsvis 12 

og 9 år. Jeg har været lærer siden 1998, og mine liniefag er matematik, 

samfundsfag, sløjd og musik. Netop musik er min store interesse, og i min 

fritid spiller jeg musik i bandsammenhæng. Jeg glæder mig meget til at mø   

de jer alle. M.v.h. Sune 

 

 

 

I SFO har vi en del knæk-

brød og mel. Til gengæld 

kunne vi godt bruge mere 

blandet frugt, rugbrød og 

pålæg. 

I klub indretter vi et pige-

rum, så hvis I ligger inde 

med spejle, må I meget 

gerne kontakte Susanne. 

Ligeledes må I gerne sende 

et foto til Susanne, hvis I 

har en lille sofa  og/eller et 

lille sofabord, der måske 

kan 

bru-

ges. 

 


