
Majnyt 2020 

Dejligt at tage imod vores store elever og opleve at de oprigtigt er glade for at være sammen igen i sko-
le. Aldrig mere vil vi og forældrene skulle lægge ører til, at det er træls at skulle tidligt op og i skole 
hver dag;-) Når vi ser dem efter en lang sommerferie, er det tydeligt, at de er vokset. Sådan er det også 
nu, hvor vi ikke har været sammen med de store elever siden d. 11. marts. 
Velkommen tilbage til jer alle –og det skal tages helt bogstaveligt, for alle vores 53 elever fra 7.-9. klas-
se er faktisk i skole i dag, og så er der en ekstra elev på besøg i 7. klasse.  
 
Velkommen til Brit Sandvik, der er barselsvikar for Malene. Leif er tilbage i SFOen fra 1. juni 
og glæder sig til at se store og små igen. 
 
De yngste får et par lektioner mere om ugen, de ældste et par lektioner 
mindre. Det skyldes, at vi har prioriteret at eleverne har fælles møde –og  
sluttidspunkt, så de mange, der henter og bringer børn ikke skal afsted af flere omgange, ligesom perso-
nalet på denne måde ikke får store ændringer i arbejdstidens placering. Vi ligger ret godt med det antal 
timer eleverne får undervisning, hvis I sammenligner med landets øvrige skoler, og det er min ambition, 
at vi skal give eleverne det mest optimale tilbud, når vi nu har mulighederne. Det er ikke nødvendigvis 
den nemmeste løsning, men det er den bedst mulige på Sofiehøj, og den muliggør, at eleverne kan passe 
fritidsaktiviteter og fritidsjobs, samtidig med at de får undervisning. Det er nødundervisning, hvilket 
betyder at nogle fags indhold er anderledes og at nogle fag ikke kan gennemføres. Det skyldes de ram-
mer som sundhedsmyndighederne udstikker, og som vi naturligvis skal holde os inden for.  
 
Vi går og glæder os over, at vi indtil nu ikke har haft nogle tilfælde af covid-19, men også meget over at 
elever, forældre og ansatte har håndteret situationen så godt. Spirerne har fremstillet mobiltelefoner og 
babydukker ud af træ, de yngste klasser leger ”corona-fanger” og i morgen slår 9. klasse 26 små telte 
op, som skal gøre det ud for en ekstra udendørs undervisningslokalitet. En masse udeundervisning har 
været givende, og vi tager de bedste erfaringer med os videre frem. Det samme gør sig gældende inden 
for den virtuelle undervisning, hvor der også er høstet erfaringer med form og indhold. 
 
Muligheden for at afholde skolens generalforsamling kender vi først, når vi får næste melding d. 8. juni. 

 
Næste års planlægning er også i fuld sving, 
dog med nogle ændringer i forhold til, hvor-
dan årshjulet plejer at se ud. Det sender vi 
mere info ud om, før sommerferien. 
 
Vi har netop fået besked om, at 5. klasse i 
uge 15-2021 skal på MADlejr. Det prøvede 
7. kl. for 2 år siden, og det er en rigtig god 
mulighed, der bl.a. muliggøres med tilskud 
fra fondsmider fra et meget kendt mejeri. 
 
Vi har endnu ikke fået madordningen op og 
køre. Det skyldes absolut ikke Dalls Smørre-
brød, men forholdsregler fra sundhedsstyrel-
sen. Køleskabene kan heller ikke bruges til 
opbevaring af madpakkerne, så hav evt. et 
kølelegeme med. 
                                  Venlig hilsen Elisabeth 

5. klasse er ved at udsmykke rampen i billedkunstꜛ  


