
Sommerferien…. Venter lige om hjørnet og som altid, er der ingen af os, der begriber, hvor det 

skoleår lige blev af?! Vi er så godt som klar til næste skoleår, trods planlægningen blev udsat en smule ved at 
vi skulle ud at ansætte nye lærere. Det er vi nået i mål med og vi er sikre på, at vi har fundet de helt rigtige 
personer, som passer perfekt ind ved både børnene, på lærerværelset og ind på Sofiehøj Friskole, generelt. De 
præsenteres længere nede på juninyt.  
 
Udvidelsen af parkeringspladsen foran svømmebadet har givet lidt mere luft i trafikken i tidsrummet mellem 
kl. 8 og 8.30. Husk fortsat at parkering på P-pladsen foran skolen er for personalet. I er velkomne til at køre 
ind og sætte børn af, men kør gerne så langt frem som muligt. 
 
Det er lykkedes os at få svømmetider til 5.-8. klasse her i juni måned. Tobias underviser, og der er en ekstra 
lærer på kant. I august håber vi at kunne få 3. og 4. klasse ind og svømme. 
 
På fredag tager vi afsted for bl.a. at planlægge det kommende skoleår. I vil fra uge 25 kunne se alle skole-
hjemsamtaler, forældremøder og større fælles arrangementer i intra-kalenderen. Lejrskolen vil vi også bruge 
en del tid på at få planlagt, og i år bliver vi hjemme, da det ikke er lykkedes at finde overnatningsmulighed 
andre steder. Vi har booket svømmebadet, og har en masse gode aktiviteter i støbeskeen. Vi bestiller maden, 
så I ikke skal involveres i dén del. Fælleslejrskolen for alle skolens elever og ansatte finder sted fra d. 4. til d. 
6. september 2019. 
 
Husk skolens store sommerfest torsdag d. 27. juni, hvor vi alle mødes for at sende vores 9. klasse godt videre 
ud i livet. Det er også her, vi ønsker hinanden god ferie og får afsluttet skoleåret på en festlig og samlende må-
de. Vi glæder os til at se jer denne dejlige dag. Opslag med program følger. 
 
Første skoledag – den 11. august 2019. Vi har i år lagt første skoledag en søndag. Dette fordi første skoledag 
skal være en fest, hvor hele familien har mulighed for at deltage, uden nødvendigvis at skulle tage fri fra ar-
bejde (selvom vi ved at nogle af jer også arbejder weekender) Det skal være en fest, hvor vi fejrer et nyt sko-
leårs begyndelse, vi fejrer skolens fødselsdag (denne gang 7 års fødselsdag!) og ikke mindst fejrer vi at for 20 
elever, er det deres første skoledag i livet.  
 
Sarah, der de sidste år har været ansat på halv tid, har valgt at gå yderligere ned i tid, så der bliver plads til de 
mange spændende ting hun har gang i på hjemmefronten: Bed&Breakfast, festlokaler, grise, høns og ikke 
mindst Sarahs mand, hans firma og deres 4 børn. Sarah fortsætter med biologi i 7., 8. og 9. klasse. 
Vi skal sige farvel til Anna, der har valgt at søge nye udfordrin-
ger på en stor skole i Holbæk Kommune og til Isabel, der efter 
kort tid i 0.kl. har takket ja til et tilbud fra sin ”gamle skole”. 
Tak for jeres indsatser og for jeres dejlig måde at være på.  
 
Med disse farveller, kan vi heldigvis også byde velkommen til 
nogle nye ansigter på holdet:  

                                               → 

 
Jonathan bygger hems i SFOen… og børnene i ”hemseudvalget” har udtrykt 
ønsker om udklædningstøj, et kasseapparat, en regne- 
maskine, frisør-ting o.s.v - I kan henvende jer til Mette i SFOen. Der 
vil blive holdt behørig indvielse en af de nærmeste uger 
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Anders Rasmussen, der kommer fra en stilling som børnehaveklasselærer på Kirke Såby skole. Anders 
bor med sin kone og 3 børn i Hvalsø. 
Anders Handberg Mikkelsen. Anders har bl. a. været lærer på Græse Bakkeby Skole i mange år og bor i 
Frederikssund med børn og kæreste. 
Nana Kjølby. Nana har bl.a. været lærer i mange år på Slangerup Skole, og bor i Jægerspris sammen med 
mand og 3 børn. 
Jonas Horsted Larsen, der bl.a. har været lærer i mange år på Tuse Skole. Jonas bor i Holbæk sammen 
med sin datter. 
    
Tag godt imod de nye ansigter – vi glæder os rigtig meget til at få dem rigtigt ind på holdet og til, at de skal 
være en del af Sofiehøj Friskole.  
 
Lærerfordelingen ser sådan ud fra august (*=klasselærer): 
  
Klasse Dansk:  mat: 
0. kl. Anders R.* Anders M.                                                     
1. kl. Nana*   Anders M. 
2. kl.  Lotte*  Anders M. 
3. kl. Nicolai* Lotte 
4. kl. Heidi*  Jonas* 
5. kl. Maj-Britt* Sune 
6. kl. Heidi*  Sune 
7. kl.  Kurt*  Tobias 
8. kl. Kurt  Sune* 
9. kl.  Nicolai  Tobias*  
 
Torsdag den 6. juni afholdt vi endnu engang førskolearrangement for både spirerne og for de børnehave-
børn, der starter i 0. kl. i august. De havde deres forældre med. Trods det at vejrguderne ikke just var med 
os, så blev det nogle super hyggelige timer med aktiviteter for både voksne og børn. Tak fordi I er så gode 
til at bakke op omkring vores tiltag – det er jer der gør forskellen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolestarterne 2019  
 
I det kommende skoleår glæder vi os til at få udviklet på skolens musiske aktiviteter. Der udbydes musiske 
valgfag på alle 3 trin, og vi satser på at kunne starte skolekor om eftermiddagen efter undervisningstid. Når 
vi starter i august, er vi så heldige at have 4 dygtige musiklærere: Sune, Lotte, Anders M. og Jonas.  
Vi håber også at komme videre med en afklaring på, om vi kan bygge nyt naturfagslokale og fællesrum til 
overbygningen, eller om vi skal vælge at renovere og udbygge den eksisterende bygningsmasse.  

    
 
 
 
Sidste skoledag er fredag den 28. juni, hvor eleverne er i skole klokken 8.30-13.10. 
       SFO har åbent derefter. 

 


