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I sidste månedsnyt skrev jeg, at I kunne sætte x ved søndag d. 7. august, hvor vi har første skoledag. MEN...nu er 
det sådan, at det netop i august 2022 er 10 år siden, vi slog dørene op for elever på Sofiehøj Friskole. 
SÅ I må nok indstille jer på, at vi i forbindelse med 1. skoledag udvider arrangementet med noget 
jubilæums-halløj. Derfor vil 1. skoledag nok blive afholdt lørdag d. 6. august i stedet. I får nærmere 
orientering, når jubilæums-udvalget har lagt sig fast på den endelige form. Vi vil gerne udgive en 
bog i anledningen, så hvis vi har en forælder, der er grafiker –og som vil hjælpe, er det meget vel-
komment. 
 
Hvem står for hvad på skolen? Skolepenge og arbejdssedler står Cecilia for. Elevers ind—og udmeldelser og 
adresseændringer står Christina for. Skal du bede dit barn fri mere end 2 dag er det mig. Børns sygdom meddeles 
til elevens klasselærer, og alt vedr. konfirmation skal rettes til præsten. Tabulex er det Mette, der har forstand på og 
skolefoto ved Odense Skolefoto noget om. Hvis I er i tvivl, så kontakt os, så vi kan hjælpe jer videre. 
 
Klub.Ind imellem bliver vores klub sammenlignet med klubberne på de store kommunale skoler. Det er en ulig 
sammenligning, da vi ikke må bruge de tildelte midler fra staten på klub. Sådan er det ikke på de kommunale sko-
ler, der derfor –og også qua deres stordriftsfordele, kan køre med en masse forskellige aktiviteter.  
Hos os skal  klubben holdes inden for SFO-midlerne. Det er årsagen til, at de færreste friskoler har klub. Når vi nu 
alligevel har valgt at prioritere det på Sofiehøj, er det naturligvis fordi flere forældre ønsker det, men i høj grad og-
så fordi, vi ønsker et aktivt socialt samvær blandt vores større elever, hvor de ikke sidder hver for sig hjemme foran 
skærmen. I dette skoleår har vi valgt at Claes er sammen med Thomas to dage om ugen, så de sammen kan plan-
lægge og stå for nogle aktiviteter. 
Torsdag d. 23. er der klubaften til kl. 20.30, hvor alle der har lyst til at være 
med, er velkomne. 
Vi tager snart fat på at bygge gyser-hus, så vi er klar til Halloween  
Hvis der findes frivillige kræfter blandt familierne, som kunne tænke sig at 
lave noget  - fx kreative aktiviteter med børnene i klubben, er vi meget interes-
seret.. 
 
På bordet foran biblioteket ligger en del glemte effekter fra lejrskolen: telte, 
kageforme, tøj m.m. Kig ind og tjek. 
 

     Venlig hilsen Elisa-
beth       

  

 
Vi har ledige pladser i nogle af klasserne. Hvis I 
kender en god kammerat, der gerne vil lære noget, 
må I meget gerne dele det på FB eller i andre 
sammenhænge: 
 
I 0. kl. er der plads til et par piger 
I 1. kl. er der plads til et par piger 
I 2. kl. er der plads til et par drenge  
I 5. kl. er der plads til en dreng 
I 7. kl. er der plads til en pige 
I 8. kl. er der plads til et par drenge 
 

HUSK! 
 
 
 
 

 
Og  

Vi mangler køkken - og 
toiletruller og skotøjsæsker 
i billedkunst. 

I uge 41 har vi lagt en anderledes uge.  
Eleverne møder som følger: 

  Mandag 
 

Tirsdag 
 

Onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 
Motionsdag 

0. -3 kl. 8.30-13.50 8.30-13.50 8.30-13.10 8.30-13.10 8.30-13.10 

4.-6. kl. 8.30-13.50 8.30-13.50 8.30-13.50 8.30-13.50 8.30-13.10 

7.-9. kl. 8.30-13.50 8.30-13.50 8.30-13.50 8.30-13.50 8.30-13.10 

Indskolingen arbejder med  
temaet: Træet 
 
Mellemtrinnet har temaet: 
Under vandet… 
 
Overbygningen har over-
skriften: Utopia—et ideal-
samfund. 


