
Kære alle forældre og elever på Sofiehøj Friskole.  
 
Så fik vi skoleåret godt i gang –selvom vi manglede jeres tilstedeværelse på 
første skoledag. Vi håber, vores mange gode arrangementer, som underbyg-
ger det store fællesskab kan komme op at stå igen i løbet af dette skoleår…  
 
Velkommen til Alfreda i 2. kl., Viggo i 5. kl., Laura i 6. kl., Ronja i 7. kl. og 
Nicklas og Gry i 9. kl. 
Også velkommen til Claes, som er ny pædagog i vores SFO. 
 
Bestyrelsen afventer anbefalinger, men sæt x i kalenderen lørdag d. 12. sept. 
kl. 9-16, hvor vi håber på at kunne afholde arbejdslørdag. Der er mange for-
skellige opgaver, og skolen trænger virkelig til en kærlig hånd. Der kan max. 

være 100 forældre, så denne gang må vi desværre lade børnene blive hjemme. 
 
Madboden går i gang igen under lidt ændrede former. Der leveres sandwich eller wraps ud i klasserne, 
så vi undgår at elevernes færdes rundt på gangene med service og bestik på tværs af klassetrin. Der kan 
bestilles via intra, hvor Betina Dahl skriver ud til jer. 
 
Vi har afholdt morgensamling de sidste 2 mandage ude på sportspladsen, og så længe vejret er ok, til-
stræber vi at fortsætte med det. I er velkomne til at deltage. 
 
Husk at i tidsrummet 8-8.30 er parkeringspladserne rundt om flagstangen kun til personaleparkering. 
 
HUSK Bogbind på bøgerne, så de kan holde i mange år frem… 
 
 
 

Augustnyt 2020 

Dejligt at se alle børnene igen. Husk at tage badetøj og et håndklæde med, hvis vi finder på at holde 
vandkamp. Vi spritter skærmen af, så børnene må gerne selv tjekke sig ud af Tabulex.  
Velkommen i klubben til de nye 4. klasser. Hvis I ikke har været i klub endnu, er I stadig meget vel-
komne til at prøve det.  

Corona 
Skolen har tillid til, at alle 
hjem sætter sig ind i anbefa-
lingerne i forbindelse med 
symptomer og testning af 
børnene, så vi undgår unødig 
smitte af elever og ansatte på 
skolen.  
Jeg får mange henvendelser 
med forskellige spørgsmål, 
og kan kun henvise til Sund-
hedsstyrelsens materialer om 
Covid-19. 
 
Venlig hilsen 
Elisabeth 


