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Kære alle på Sofiehøj 
Håber I er kommet godt ind i det nye år trods det kedelige vejr og håndbold-skuffelsen;-) 
Vi er godt i gang og har fået afsluttet elevtrivsels-undersøgelsen. Resultaterne skal nu tolkes, så vi kan infor-
mere jer, og få udarbejdet handleplaner, hvis der viser sig behov. 
På fredag drager vi af huse og der har været god forældreopbakning til overtagelsen af undervisningen. 
Hvis I har yngre søskendebørn til skolestart i 2021 og 2022, er det nu I skal skrive dem op. Det foregår over 
skolens hjemmeside. 

Vigtige datoer: 
 
D. 30/1 Projektuge starter 7.-9. kl. 
D. 6/2 Projektfremlæggelser 7.-9. kl. 
D. 15/4 Generalforsamling 
D. 18/4 Arbejdslørdag 

Pernille har været ansat på Sofiehøj siden 1. august og underviser i matematik 
i indskolingen: 
 
Mit navn er Pernille Hartvig Christiansen. Jeg er 30 år gammel og bor i Vipperød 
med min mand og min datter på 1 år. Jeg har været lærer i 5 år, og før det vikar i 6 
år. Mine linjefag er Matematik, Billedkunst og Specialpædagogik. Udover dette har 
jeg undervist en del i idræt og Natur/teknologi. 
Før jeg tog min læreruddannelse, har jeg taget en uddannelse som stylist og make-
upartist 
. Jeg har arbejdet en del med dette, herunder bl.a. musikvideoer og teater. 

 
Anders er i børnehaveklassen og har timer i indskolingen og så er Anders en del 
af husorkesteret: 
 
Jeg hedder Anders Rasmussen, er årgang 80, uddannet pædagog fra Frøbelseminariet 
2010.  
Jeg har de sidste 20 år arbejdet indenfor det pædagogiske område. I 2013 begyndte jeg 
at arbejde i skole og SFO, og siden 2019 på Sofiehøj Friskole som børnehaveklassele-
der. 
 Jeg er bosiddende i Vester Såby med mine 3 børn, hustru, høns og (hun)kat. Min store 
interesse er selvforsyning og min køkkenhave, hvor jeg i sommerperioden bruger det 
meste af min ledige tid. Jeg holder af at bruge tid i naturen med at sanke spiselige plan-
ter, og hjælper gerne venner og naboer med at slagte et dyr. Mine interesser er også 

    noget jeg prøver at implementere i min undervisning. 

 
Nana er dansk –og klasselærer i 1. klasse og har specialundervisning i dansk: 
Mit navn er Nana Kjølby. Jeg er 43 år og jeg har været lærer i folkeskolen siden 2001. 
Jeg er uddannet fra Haslev seminarium med linjefagene dansk og samfundsfag. Jeg har 
min allerstørste interesse inden for læseindlæring og ikke mindst specialdansk. Jeg har 
gennem mange år, netop undervist indenfor disse områder. 
Jeg bor i Jægerspris sammen med min mand og vores 3 børn - Astrid på 15, Tobias på 
13 og Laurits på 9. Når jeg holder fri, så elsker jeg en god bog, lange vandreture i sko-
ven eller ved vandet og det at være ude i naturen. Jeg ynder at være i vores sommerhus , 
hvor vi ofte laver bål og sover udenfor i shelter hele året rundt. Ind imellem, så fungerer 
jeg også som spejderleder i Grevinde Dannergruppen i Jægerspris. 
Jeg nyder at være på Sofiehøj og det fællesskab, der findes her.  


