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I dansk har 3. Klasse tema om Danmark. Vi lærer 
om fædrelandssange, danske madretter, Danne-
brog, bygninger, danske blomster og meget, meget 
andet. Vi laver flotte, kreative foldebøger hvor vi 
skriver vores faktaviden. 

Velkommen til Fjor i 2. kl., Carla og Villadz i 3. kl., Emma i 4. kl., Aja i 5. kl., Sofie i 6. kl. og Gustav i 8. 
klasse.  
 
Vi er i en periode, hvor 5.-9. kl. veksler mellem undervisning på skolen, virtuel undervisning og udeunder-
visning. Det fungerer nok bedre på politikernes skrivebord end i den daglige virkelighed. Men vi prøver alle 
at navigere i det efter bedste evne. Og så ser vi frem til igen at kunne drive skole uden alle restriktionerne, 
hvor både børn, forældre og ansatte kan være i det store fællesskab igen.  
 
Vi er begyndt at planlægge forældremøder og/eller skole-hjemsamtaler i slutningen af maj og start juni på 
nogle klassetrin. Dog ved vi først engang i næste uge, om restriktionerne lempes, så vi kan afholde det i tråd 
med anbefalingerne. Men sæt for en sikkerheds skyld x i kalenderen. 
 
Der kommer ind imellem elever op på kontoret for at bede om piller mod hovedpine m.m. Vi har valgt ikke 
at udlevere piller til eleverne, medmindre der er en helt særlig aftale og helbredsmæssig begrundelse for det 
som fx insulin, antihistamin, m.m. Hvis I giver jeres barn/børn en hovedpinepille med hjemmefra, blander 
vi os ikke i det, men vi udleverer altså ikke. Tidligere havde ind imellem en kø af piger fra overbygningen, 
der alle bad om piller, og det vil vi gerne undgå. 
 
Vi har børn indskrevet til at starte i skole på Sofiehøj helt til 2026. Til skolestart 2022 er der på nuværende 
tidspunkt indskrevet 28 børn, så har I yngre søskende, så er det nu, I skal få dem skrevet ind. Det gøres ved, 
at udfylde en blanket på skolens hjemmeside og indbetale indmeldelsesgebyret. I kan også henvende jer på 
kontoret og udfylde blanketten her. Vi har stadig 2 ledige pladser til piger til skolestart i august eller til start 
i maj i Spirerklassen, så hvis I kender nogle, der overvejer, så bed dem slå på tråden. 
 

 
Da Lejre Kommune endnu ikke har etab-
leret den lovede testenhed til Birken og 
Sofiehøj, er det  nødvendigt, at forældre 
til elever over 12 år selv sørger for, de te-
stes to gange om ugen.  
 
        Venlig hilsen Elisabeth 


