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Velkommen til Lisa i 5. kl. og Semine i 8. kl. 
Det har været utrolig rart at få vores yngste elever tilbage i skole og ud af 94 mulige var 91 i skole i man-
dags.  

Der er en stor gensynsglæde, og der er behov for at lege og at være sammen. Der 
arbejdes rigtig godt i klasserne, hvor der i flere timer er sat ekstra lærerressourcer 
på. 
Morgensangs-projektet i fredags gav os lidt større tekniske udfordringer, end vi 
havde regnet med, men vi prøver igen på fredag kl. 8.30, og håber det går bedre. 
 

Der er naturligvis en del frustrationer hos både elever og forældre over, at de ældre elever stadig ikke må 
komme tilbage i skole. Den frustration deler vi 100%. Vi håber og tror, at der kan blive lukket op for det 
tidligere end efter påske, og så står vi klar. I uge 8 har vi vinterferie, hvor i kan lægge skærmen væk og 
finde på noget andet at lave. Del gerne ideer med hinanden, når nu alt det vi plejer at foretage os i ferierne 
er lukket ned. I mellemtiden er der behov for, at alle forældre tjekker ugesedlerne sammen med børnene, 
så de er helt klar over, hvad der skal arbejdes med hjemme. 
 
At der er kommet klarhed over prøve-situationen til sommer håber vi har givet 8. og 9. klasserne lidt til-
trængt ro i maven. 
 
På Sofiehøj har vi to sæt bærbare pc-ere, som lærerne booker ud i klasserne, når de skal bruges. Vi inve-
sterer løbende i dem, så de er i topform og køber hvert år nye pc-ere ind. Fra 7. klassetrin forventes det, at 
eleverne selv medbringer en pc, og ind imellem har eleverne i 6. klasse også efter 
aftale med forældrene haft pc med. Det fungerer fint, så det ser vi ikke grund til på 
nuværende tidspunkt at ændre.  
 
På mandag finder vi udklædningstøjet frem og slår katten af tønden på skift i hallen 
en klasse ad gangen, og så må vi se, hvad der gemmer sig i tønderne...I sfo vil der 
være fastelavnsboller. 
 
Skole-hjemsamtaler og forældremøder kan desværre ikke afholdes i denne tid. Så 
snart der bliver mulighed for det igen, tager vi det naturligvis op. Hvis I i denne pe-
riode har brug for at tale med lærerne om jeres børn, så send dem en besked på intra 
om, at I gerne vil ringes op. 
 
Husk at der er mulighed for at bestille mad i boden igen.  
 
Eleverne i 2. klasse har i dansk arbejdet med forfatterskaber og har i den forbindelse 
hjemme lavet de fineste ”rullinger”. Så nu har skolen besøg at en række prominente 
figurer, som vi vist alle kender. 

TAK 


