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Velkommen til Daniel, Harald, Ida, Malik, Tobias, Valdemar, Vega og William som udgør vores spirer-
klasse. Forude ligger 10 dejlige år, hvor vi glæder os til at være en god del af jeres hverdag. Også vel-
kommen til Anna i 1. klasse. 
 
Vi skal også byde lærer Claes Hansen velkommen. Claes tager over på det naturfaglige område, som 
Sarah har haft. Sarah stopper efter 8 år på Sofiehøj, og selvom Sarah har andet at gøre, skal det ikke af-
holde os fra at ringe ved 7-tiden og bede om vikarhjælp;-)  
Malene er tilbage fra barselsorlov i i uge 21, og tager over på tysk og engelsk i forskellige klasser. 
Lone har desværre valgt at gå ind i fuldtids-pensionistlivet. Lone har hjulpet os i 6 år, og vi ønsker Lone 
et rigtigt godt otium. 
Vi har ansat Cilie Krag som tilkaldevikar efter at jobopslaget blev grundigt delt på facebook-tak. 
 
Dejligt at alle børn er tilbage i skolen. Vi prøver at holde dem adskilt med zoneopdelinger af udeområ-
derne og forskudte pauser. Lejre Kommune har nu meldt tydeligt ud, at de ikke har ressourcer til at teste 
vores elever, som først lovet. Det betyder, at I har ansvaret for at elever over 12 år testes to gange ugent-
ligt. Vi holder vejret og håber på at undgå nedlukninger og nå i mål til sommerferien på trods af, at smit-
tetallene i området er høje. 
 
Sofiehøj er en røgfri skole, og det ønsker vi fortsat den skal være. Det betyder, at elever ikke må ryge på 
eller uden for skolens matrikel i skoletiden. Eleverne ryger heller ikke i nærheden af skolen før og efter 
mødetid. Det gælder også, når klasserne er på lejrskoler og ekskursioner. E-cigaretter og snus sidestilles 
med cigaretter. 
I tilfælde af at en elev alligevel ryger i skoletiden, indkalder skolen til et møde med forældre og elev, 
hvor det aftales, at eleven stopper med at ryge. Her drøftes også hvad der er forældrenes ansvar, og hvor-
vidt skolen kan støtte eleven i et rygestop. 
Fortsætter eleven med at ryge, kan det i sidste ende betyde, at samarbejdet ophører, og der vil vi meget 
nødigt hen. 
          Venlig hilsen Elisabeth 
    
 
 
 
 
 
 
 

6. Klasse laver bæredygtigt mad i sæson. Lokale 
fisk fra Gershøj Havn, rabarber, asparges og                     
  krydderurter.  


