
Januarnyt 

Kære alle på Sofiehøj 
 
Så kom vi ind i det nye år. Lige nu er der klasser, hvor op mod 1/2-2/3 af eleverne er hjemme, enten fordi de 
selv eller deres nære familie er smittet. Til alt held har vi de fleste lærere og pædagoger på arbejde, hvilket 
ikke er en selvfølge i denne tid. En mærkelig tid, som alle vist håber snart nærmer sig sin slutning. 
 
SFO. Vi modtager gerne spil, hvis I ligger inde med spil, I ikke bruger længere. Vores toiletter er blevet flot 
renoverede, og vi har indkøbt to nye mooncars. Husk tilmelding til pasning i uge 8. 
 
Personale. Cilie, der har været vikar i dette skoleår i både SFO og skole, har vi valgt at fastansætte som 
medhjælper i SFOén pr. 1. februar. August Dahl Brixtofte har været vikar et stykke tid, og Dick Liboriussen 
er startet som tilkaldevikar. Pernille kommer tilbage fra barsel pr. 28. februar, og vi har fundet midler så vi 
kan beholde Henning. Skemaerne fortsætter uændret skoleåret ud. 
 
Renovering. Et par forældre hjælper med at få udskiftet vinduer lørdag d. 5. februar. Hvis flere har tid, lyst 
og evner er der stadig plads. Jonathan er ved at sætte et te-køkken op i samlingssalen, så vi kan brygge kaffe 
og te i salen til de større arrangementer, som vi håber snart kan finde sted igen. Byggeudvalget arbejder vide-
re med, hvordan vi kan få en større ombygning finansieret. 
 
Fastelavn. Vi slår katten af tønden mandag d. 28. februar og håber, alle elever vil komme 
udklædt.  
 
Uge 7. I indskolingen og på mellemtrinnet har eleverne faglige fordybelsesdage - I kan se nær-
mere på klassernes ugeplaner. Overbygningen har terminsprøver. 

                                        Venlig hilsen Elisabeth 

Lærer Henning Villumsen  Lærer Pernille Hartvig   Vikar                 Pædagogmed-           Vikar August 
     Grimbühler             Dick Liboriussen        hjælper Cilie Krag     Dahl Brixtofte                               
     

Vi har to ledige pladser i 
kommende 0. kl. til sko-
lestart i august... 

 
Valgholdene i indskolingen og på mel-
lemtrinnet, fortsætter klassevis frem til 
påske. 
Jeg har lagt nyt ud om, hvad det bety-
der for os, at alle restriktioner fjernes 
fra på tirsdag.  


