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Sofiehøj Friskole, SFO og klub           

Så blev det rigtig efterår og vejret matcher igen kalenderen.  
Vi skal sige velkommen til Rasmus i 6. kl. og til Rikke Feld,  
der har undervisningslektioner og SFO-tid. 
Arbejdsweekenden løb af stablen i weekenden. Om søndagen manglede 
der hænder, men der blev alligevel udført en masse opgaver-tak til jer, 
der hang i. Var du forhindret? Så husk: næste arbejdsweekend, når det er 
blevet forår d. 1. og 2. april. 
En del har spurgt ind til skolens mobilregler. Vi har støvet dem af, så de 
ser således ud: 
Retningslinjer for brug af mobiltelefoner :  
På Sofiehøj Friskole har vi følgende retningslinjer for brug af vores mobiltelefoner:   
Bhv.kl.-3. kl. Mobiltelefoner er ikke fremme i skoletiden (og dermed heller ikke i frikvarterer og heller 
ikke i SFO-tiden) Telefonerne er slukket i tidsrummet 8.25-13.50.   
4.-6. kl. Mobiltelefoner er ikke fremme i skoletiden (og dermed heller ikke i frikvarterer) og telefonerne er 
slukket i undervisningstiden. Telefonerne kan bruges, hvis det er efter aftale med lærer.    
7.-9. kl. Mobiltelefoner er på lydløs og ligger i tasken i undervisningstiden. Telefonerne kan bruges i un-
dervisningen, hvis det er efter aftale med lærer. Hvis I som forældre ekstraordinært har brug for at kom-
me i kontakt med barnet, rettes henvendelse til kontoret eller barnets lærer. 
Tirsdag efter efterårsferien drager 9. klasse 12 dage til USA. Denne gang er det Kurt og Malene, der rejser med 
eleverne, der har beskæftiget sig med USA i hele uge 41. Vi håber, de får en rigtig spændende tur, og får set en 
alligator eller to...  
Mikkel får barn nr. 3, så han har første del af sin barselsorlov i de første 14 dage efter efterårsferien. Der vil der-
for være skemaændringer i de timer, hvor eleverne skulle have haft Mikkel, Kurt, Malene og Lisette. Det bliver 
primært skolens øvrige lærerkræfter, men også vores vikarer, der er på skansen i de 14 dage. 
19 piger hyggede sig med overnatning til pigeaften i klubben i fredags og havde en dejlig aften, nat og morgen, 
tak til de forældre, der hjalp til.                Venlig hilsen Elisabeth     
             

Husk et par indesko 
her i den kolde tid…. 

  Billederne er fra klubbens høstfest d. 22. september 

Sæt allerede nu x i kalenderen fredag d. 25. november 
kl. 16-19. 30, hvor vi holder kæmpe jule-
marked, og hvor eleverne har mødepligt. Invi-
ter gerne tante, bedstefar, fætter eller en nabo 
med – alle er velkomne. 


