
Juninyt 2020 

Velkommen til Monique i 7. klasse. Også velkommen til Karin, der starter i virksomhedspraktik i sfo. 
Leif har søgt orlov og p.t. ved vi ikke, hvornår Leif starter igen –det afhænger af smitterisikoen v. covid-
19. Knud går på pension, så vi siger farvel til Knud på torsdag, hvor han har sidste dag på Sofiehøj. 
 
Det er som i så mange andre sammenhænge en anderledes situation her på skolen. Vi savner vores morgen-
samlinger, og vi savner at forældrene er en synlig del af skolen på gangene og i SFO. Det er også vanske-
ligt at skulle planlægge det kommende skoleår med større sammenkomster, lejrskoler osv., når vi ikke ved, 
hvad der kan lade sig gøre. Men lærerfordelingen for det kommende skoleår er på plads: 
 
 
* betyder klasselærer                                                                                                                                               
 Dansk: Matematik: 
0. kl. : Anders*. Lotte  
1. kl.:  Nicolai  Pernille* 
2. kl.:  Nana*  Pernille 
3. kl.:  Lotte*  Pernille 
4. kl.:  Nicolai* Tobias 
5. kl.:  Heidi  Jonas* 
6. kl.:  Maj-Britt* Sune 
7. kl.:  Heidi*  Sune 
8. kl.:  Kurt*  Tobias 
9. kl.:  Kurt  Sune* 
 
 
 
Lige nu har vi fået de nødvendige retningslinjer for, hvordan vi kan holde dimission og sidste skoledag. Vi 
kan heldigvis holde fast i, at vi afholder dimission torsdag d. 25. juni. Vi er også i gang med at finde ud af, 
hvordan vi kan fejre eleverne og give dem mulighed for at stå for gag og løjer for børn og voksne på sko-
len. Sommerfesten må vi desværre undvære i år. 
 
Fredag er alle os, der er her hver dag, samlet for at planlægge næste skoleår. Vi lægger forældremøder, sko-
le-hjemsamtaler og de arrangementer, som vi satser på kan blive afholdt ud i kalenderen på intra, så I også 
kan sætte x i jeres kalendere. 
P.t. er vi ved at lægge sidste hånd på næste års skemaer, som vi regner med at lægge ud i løbet af næste 
uge. 
 
I uge 27 og 32 har vi brug for hjælp til maling af træværk udenfor. Hvis I ønsker at lægge nogle af 
forældre-arbejdstimerne her, så kontakt gerne kontoret, så mailer vi nærmere ud til jer om opga-
ven, datoer og tidsrum. 

 
Nyt for klub og sfo: 
D. 18. juni tager klubben på den årlige tur til Bakken. 3. klasserne har også mulighed 
for at deltage. I uge 27 har vi overnatningstur i telte. Husk at melde ferie i Tabulex, 
så vi kan planlægge noget sjovt, for de børn der er i sfo og klub. 
 

Rigtig god sommerferie til jer alle - vi ses i august 
 
 

Huskat 
 
 
 Få bøger med retur til skolebiblioteket og 

måske at låne et par gode bøger med hjem 
til en regnvejrsdag i ferien… 

 Melde jer til skolens generalforsamling d. 
18. juni. 

 Første skoledag er søndag d. 9. august kl. 9-
12. Nærmere info følger. 

 Søskende til skolestart 2021 skal meldes 
ind før ferien, for at bevare søskendeforde-
len. 


