
Majnyt 2022 

Velkommen til Lone, der har været hos os før som vikar i 5 år, og som nu er tilbage som vikar for Lotte mens 
Lotte har orlov. Også velkommen til de 21 spirers forældre her på intra og Spirerne på skolen:-) Lige nu er vi 
midt i nyansættelse i sfo, og vi har fået nogle gode velkvalificerede ansøgninger. 
Lejrskoler og kostpenge. Rart i denne uge at få 2.-3. klasse hjem fra en dejlig tur på Orø, 7. kl. hjem fra deres 
Københavnertur og 8. kl. retur fra 5 dage i Berlin. I næste måned lægger vi, som vi plejer 100 kr. pr. døgn oven 
i skolepengene, som bidrager til prisen for kost i de klasser, der har været på lejrskoler. 
Arbejdsweekend er lige på trapperne, og der er mange tilmeldte. Hvis du er forhindret, kan du måske hjælpe 
os med forældreovertagelse i sfoen og klubben d. 24. juni - sidste skoledag i tidsrummet kl. 11.30-16, hvor vi 
er ude af huset på pæd. weekend, for bl.a. at planlægge det kommende skoleår. 9. klasse arrangerer sidste sko-
ledag for hele skolen, og alle elever får denne dag fri kl. 11.30, hvor forældre og vikarer tager imod i sfo og 
klub. Vi lægger tilmelding ud om kort tid. 
Morgensamling I uge 17 og 18 har vi ikke kunnet holde morgensamlinger pga. lejrskoler og skriftlige prøver, 
men fra uge 19 er vi klar igen. Flere klasser har input/oplæg, og vi glæder os til at samles igen, nu med 214 ele-
ver:-) 
Nyt fra sfo og klub børnene hygger sig med at de nye spirerbørn er startet i sfoen. På arbejdslørdagen håber vi 
at få bygget en længe tiltrængt ny sandkasse og at få malet i klubben, hvor der planlægges lidt nyindretning. 
Hvis bedsteforældre har lyst til at komme i klubben og stå for kreative indslag eller fx tage børnene med i sko-
lekøkkenet og bage, er det meget velkomment. Skolen afholder udgifterne efter forudgående aftale. Tag kon-
takt til Thomas i klubben og hør, hvornår det passer. 

 

Bestyrelsen ved Sofiehøj Friskole:  
Formand: Jonathan Dennis 
Næstformand: Niels Hunderup 
Henrik Brun Kirkestrup 
Tina Fuglsig Lauridsen  
Caroline Pilemann  
Marike Jensen 
Manuel Kalina  
Suppleant: Mikkel Jepsen Krøijer  
Suppleant: Tue Falck Olsen   

Heldige børn i 3. kl. på lejrskole ar-
rangeret af dygtige medarbejdere. 
Orø tog pænt imod dem, og de fik 
en masse fede oplevelser. 
 



Klubben i X-jump 
Trampolinpark i 
Skovlunde 

Donation I aprilnyt skrev jeg, at skolen har fået 10.000 kr. af et forældrepar på skolen. Nu har vi også modta-
get yderligere 4.000 kr. fra en far. Det er vi naturligvis super-glade for, og det giver os mulighed for at inve-
stere i de ret dyre virtuelle læringstavler, som vi længe har ønsket os. 
 
Fravær Som nævnt i tidligere nyhedsbreve 
er elevfraværet øget, og det vil vi gøre noget 
ved. Tendensen er klar: i skoleåret 2018-19 
var det gennemsnitlige elevfravær på 7,46% 
i 2021-22 12,48% (procentsatsen indtil nu). 
Selv når vi tager Corona med i ligningen, er 
der ikke tvivl om, at der er noget vi skal ha-
ve arbejdet med. Det kan undre, når vi tæn-
ker tilbage på, hvor glade eleverne var tilbage i foråret 2020, da de omsider måtte komme tilbage i skole efter 
1. store nedlukning... 
Når man udebliver fra undervisningen har det konsekvenser for én selv, men det har det også for ens kamme-
rater. Er man meget væk, bliver det vanskeligt at kunne regne med en i gruppearbejde. Man bliver måske af 
den grund ikke eftertragtet at arbejde sammen med. I klassens daglige undervisning mister man kontinuiteten 
og risikerer at centrale gennemgange og præsentationer af fagligt stof mistes. For klassen har det betydning, 
at den fravælges og ikke er en vigtig prioritet. At tage aktivt part i et forpligtende fællesskabet er så ikke læn-
gere en naturlighed. Begrebet en ”øvdag” er en ny opfindelse, som vi møder jævnligt. Men er det et begreb vi 
ønsker at give vores børn videre med sig op i ungdoms –og voksenlivet? At stå op og gå i skole kan aflede 
ens tanker, hvis de kredser om ting man finder vanskelige. 
Har man fx 20 fraværsdage hvert skoleår –10% og det har vi lige nu over 1/3 af alle elever, der har, og det 
bliver normen, så svarer det over et helt skoleforløb til, at man mister et helt klassetrin! 
Da Corona var på sit højeste, blev vi opfordret til at holde børnene hjemme ved det mindste tegn på sygdom. 
Sådan er det ikke længere. Send dem trygt afsted, og undlad at nævne, at ringe-hjem-hentes er en mulighed. 
Vi kontakter jer selvfølgelig, hvis barnet bliver syg i løbet af skoledagen. 

I juninyt skriver jeg om ”lovligt fravær”, der betegner det fravær eleven har, når I beder 
dem fri uden for skolernes ferier. 

 

Og så til noget mere positivt og energifyldt: 
 
    
Husk at sætte x d. 22. juni, hvor vi afholder skolens traditionsrige sommerfest om efter-
middagen/tidlig aften, samt ved skolens jubilæum søndag d.7. august, hvor vi også har 
årets første skoledag. Invitation med program følger. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2ahjt3-D1H0

