
Decembernyt 2022 

Velkommen til Valdemar og Philip i 1.klasse og til Emma i 5. klasse. 
Ferier de kommende år finder I ved at gå i kalender og vælge fanen ferier. Vær 
opmærksom på, at der i dette skoleår er laaaang sommerferie. Første skoledag er søndag d. 13. august 2023. 
Julemarked Tak for den store tilslutning til skolens julemarked. Vi mangler endnu at få de sidste bilag talt 
op, før vi ved, om det gav overskud. 
Sygdom. Mange børn og voksne er i denne tid ramt af sygdom. Mest forkølelse og influenza, men enkelte 
med Corona. I kan stadig få udleveret tests på lærerværelset, hvis I ønsker at vide, om det er Corona. 
Tak til de mange, der er kommet forbi mig med varme hilsner og forståelse. Det luner, og jeg tager det med 
mig videre. Også tak for det gode samarbejde gennem årene. Selv i perioder med modvind har jeg været glad 
for at være på Sofiehøj. Skolen er i god form, og Claus og skolens mange dygtige øvrige ansatte, sørger for, at 
skolen fortsat vil være verdens bedste skole i Hornsherred;-) 
 

          Hvad sker på skolen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nogle ansatte spiller ludo... 
 

 
 

 
 Toiletter renoveres            
                                     
                                                                                                      

             

 

          Der jules…. 

Jonathan og Kristian  
Sætter flere censorer op på 
led-belysningen 

Forældre kommer med jule-
hilsner til personalet 

Børnene vinder præmier... 

Rigtig god jul og et 
forrygende nytår til 

jer alle. 
                     
Venlig hilsen 

Elisabeth 



Snemandskonkurrence med  
meget lidt-og meget kold sne…. 

 

Omhu og ambition... 

Juleafslutning onsdag d. 21. dec. 
 
Kære elever og forældre 
Så er det ved at være tid til lidt ferie ;-) Men før vi stopper, skal 
vi jule-afslutte. Programmet for dagen ser sådan ud: 
 
kl. 8.30-9.00 Mødes vi i vores klasser 
Kl. 9.00-9.30 Vi går til kirken i Sæby 
Kl. 9.30 -10.00 Gudstjeneste light 
Kl. 10.30-11.15 er vi retur fra kirke og holder pause og spiser 
madpakker 
Kl. 11.15-11.45 Årets sidste fællessamling i samlingssalen 
Kl. 11.45-13.10 I klasserne, hvor vi spiser, tager julepynten ned, 
rydder op og hygger  
Kl. 13.10 Juleferie eller SFO/klub 
 
Første skoledag efter ferien er tirsdag d. 3. januar 2023. 
 
God jul og godt nytår Personalet på Sofiehøj Friskole 

 


