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I lørdags stod forældre for bankospil  i hallen med mange flotte præmier. Overskuddet går til klubben.       Det 
vil blive gentaget i nov. 2023 og dermed blive en ny tradition på Sofiehøj.  

 
 

Stort tak til de forældre, der lagde meget energi 
i at få et godt arrangement for både voksne og  
børn op at stå. 
 
Velkommen til Gitte, der er ny lærer på Sofie- 
høj. Gitte skal have nogle specialtimer og tager  
også vikartimer. 
 
Fredag er der mange bedsteforældre, der henter i de små klasser. Sig gerne til ”besserne”, at de er velkomne til 
at kigge forbi lærerværelset og få en kop kaffe, mens de venter på at børnene får fri. 
 
Vi julepynter skolen fredag d. 25. november og holder julemarked fredag d. 2/12 kl. 16-19 –invitation følger. 
 
Den 23. november skal 4. klasse på en eksklusiv tur til København, hvor de får en masse oplevel-
ser og bliver forkælet. Det er præmien for at vinde historie- 
dysten, hvor 1100 klasser deltog. Rigtig god tur til jer. 
 
Nyt fra SFO og Klub 
Vi er utrolig glade for at det er blevet muligt at beholde 
Pia, der står for at lave mad/frugt om eftermiddagen. 
 
Vi ønsker os genbrugsmaterialer til at bygge af fx papkas-
ser, papruller, plasticlåg m.m. 
 
I år har vi valgt ikke at have julegaveværksteder. Børnene 
kan naturligvis godt vælge at lave gaver, men det bliver 
mere lystbetonet i forhold til det enkelte barn. 
 
D. 22. november tager klubben til X-Jump 
 Halloweenfest i onsdags for sfo og klub  



Hjælp vores elever med at få lys på cyklen og reflekser på –vi kan ikke se dem morgen og eftermiddag i 
denne tid. Det giver farlige situationer, som vi ikke skal ud i. Solen står op klokken 7.45 og går ned klok-
ken 16.02 . 
 
 
 
5. Klasse har læst Jesper Wung-Sungs nye roman Guld-
fisken Glimmer. En fantastisk gyserfortælling. Nu arbej-

des der med intertekstualitet, 
miljø, besjæling, fortolkning, 
sproglige virkemidler og meget 
andet. 

 
 

Vores pedel Jonathan, 
Kristian, som er her på 
deltid og hjælper ham og 
Vibeke vores husalf har 
lagt sig i selen for at ska-
be den helt rigtige julelys
-stemning på Sofiehøj. I 
denne tid, hvor vi skal 
spare på snart sagt alt, 
kan jeg berolige jer med, 
at der er timer på lyskæ-
derne, som i øvrigt blev 
købt til ⅟₄ af hyldeprisen, 

Som tidligere skrevet har vi i år fokus på elevernes fravær. Det er et aktuelt emne i medierne lige nu, og vi 
har kigget ind i fraværstallene. Generelt ligger fraværet ok. Der er et fravær på omtrent 5% i de fleste klas- 

ser. Nogle klasser ligger noget højere, men her optræder fraværet 
ikke på alle klassens elever, men på enkelte elever, og det er fravær 
som vi kender årsagen til. Typisk ferier uden for skolens ferieperio-
der, længerevarende sygdom eller skolevægring  . 
Ulovligt fravær, hvor skolen ikke er orienteret om baggrunden, ser 
vi utroligt sjældent - heldigvis. 
Når en elev ikke er i skole, har det betydning for eleven, men også 
for klassens fællesskab. Derfor opfordres forældre til at danne sig 
overblik over barnets fravær. Det kan gøres ved at bede klasselærer 
om at tjekke den elektroniske protokol. For husk: 


