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Nyt fra SFO og Skole
Et farvel fra Peter Lund
Kære elever, kære forældre.
Alt slutter jo en dag, og for mit vedkommende slutter min funktion som skoleleder på
Søholmskolen onsdag den 28. februar 2018.
Mange af jer ved jo godt, at vi aldrig har valgt hinanden. Jeg har aldrig søgt et lederjob på
Søholmskolen og bestyrelsen har ikke ansat mig. Den daværende centerchef foretog en
administrativ overflytning hen over hovedet på deltagere og mod manges vilje.
Det til trods har elever, medarbejdere og bestyrelse konstruktivt samarbejdet med mig om at
søge at skabe gode rammer for elevernes læring og trivsel.
Vi har i fællesskab arbejdet på:
 at opbygge børns forståelse af elevrollen gennem arbejdet med de 8 personlige og
sociale kompetencer,
 at styrke kvaliteten i forældresamarbejdet ved at inddragedialog mellem forældre på
forældremøderne,
 at komme i gang med den svære dannelsesøvelse at arbejde inkluderende med de
børn, som ikke har lært at accepterer, at det er de voksne som sætter dagsordenen i
skolen.
Søholmskolen har fat i noget grundlæggende. Det er gode vigtige tiltag, som er vigtige for
den nødvendige fællesskabsfølelse i fremtidens samfund og for det enkelte barns fremtidige
succes.
Lederskiftet sker på tre-årsdagen for min tiltræden på Søholmskolen. Torsdag den 1. marts
kommer Flemming Johansen som leder, og hjertelig tillykke til alle med det.
Tak fra mig til alle omkring Søholmskolen for en spændende tid.
Venlig hilsen
Peter Lund, skoleleder.

Garderobe
Vi har mange problemer med at holde garderoben ren og pæn. Vi opfordrer derfor jer
forældre, til at sørge for at sætte jeres børns ting pænt op både når I afleverer, samt
henter. Så har vi en bedre chance for at få gjort bedre rent. Ligeledes må i også gerne,
ligesom os, tale med jeres børn om hvordan tingene skal stå i garderoben.

Det er blevet vinter
Det er nu for alvor blevet koldt, og derfor er det vigtigt at jeres børn har noget varmt
tøj i garderoben. I må også meget gerne sørge for at tale med dem om, hvad de skal

have på når de er ude. Vi kæmper nogle gange med at få dem til at tage varmt tøj på,
så det vil være en stor hjælp for os, at I også har talt med dem om det.

Nyt fra Skolen
Nyt fra klasserne

Oplæsning på Ortved Plejecenter
6. Klasse har været på Ortved Plejecenter. Vi syntes, det var sjovt, spændene,
hyggeligt og lidt grænseoverskridende at læse højt for de ældre, da vi var i tvivl om
alle forstod, hvad vi læste. Det var godt at møde de ældre, og efter vi havde læst højt,
snakkede vi med de ældre om deres barndom, og vi fortalte om os selv. Vi spurgte
også, om de havde børn eller havde det godt på plejehjemmet. Da vi var færdig med at
snakke, spurgte en ældre dame, om vi ville synge for dem. Det ville vi selvfølgelig
gerne. Så vi sang en masse sange og som afslutning på dagen fik vi sodavand, chips,
slik og kage.
Natasja og Karen 6. kl.
6 kl. deltog i sangskriver workshop

Besøg af sangskriver fra KODA
Fredag den 26/1 fik vi besøg af Christine Skou fra KODA. Vi skulle skrive en sang
med hende. Hun foreslog, at det skulle være en uhyggelig sang om uhyggelige ting på
skolen. Inden vi begyndte at skrive sangen, skulle vi rundt på skolen og finde
uhyggelige ting. Vi var nede i SFO2 kælderen og så en uhyggelig dukke, og nogle var
nede under Sten Uffe's kontor, hvor der er et kæmpe fyrrum, og nogle krybekældere!
Derefter gik vi selv rundt og fandt uhyggelige ting og steder, som vi også skulle have
med i vores sang.
Derefter gik vi alle op i klassen, hvor vi blev delt i to hold. Det ene skulle ned i musik
og lave en melodi til sangen. Og resten blev oppe i klassen og skulle skrive en tekst.
Bagefter byttede vi så dem der havde været nede i musik skulle op i klassen og
omvendt. Vi endte med at få lavet en rigtig god sang. Det var en rigtig god og
anderledes dag.
Ida og Elisabeth 6. kl.

Nyt fra SFO Søhesten
Tlf. regler
Da det er vigtigt i forældre kan komme igennem på telefonen til os,
har vi følgende regler når der skal laves legeaftaler.
1: Der bliver kun ringet når der er en forælder tilstedet til det ene
barn.
2: Hvis barnet skal med bussen ringes der først til den ene forældre,
kan man ikke komme igennem, bliver der ikke ringet til det andet
barns forældre.

Fastelavn
Fredag den 9/2 holdte vi fastelavn i SFOen for alle børn på skolen.

Fælles
Spørgsmål om praksis
Skulle i være nysgerrige på vores praksis eller have forslag til ture mv.
er i meget velkommen til at kontakte mig (Esben) enten på mail:
Esbu@ringsted.dk , intra eller på kontoret.

Billeder fra hverdagen

Nyt fra SFO 1
0-3 kl.
Aktiviteter:
Uge 9

Uge 10

Uge 11

Uge 12

Mandag

Udelege m. Martin

Udelege m. Martin

Udelege m. Martin

Udelege m. Martin

Tirsdag

Male/forårsværksted
m. Søs og Heinrich
Gym m. Chris

Male/forårsværksted
m. Søs og Heinrich
Gym m. Chris

Påske værksted m.
Søs og Chris
Gym m. Benjamin

Påske værksted m. Søs
og Chris
Gym m. Benjamin

Onsdag

Male/forårsværksted
m. Søs og Sandra
Gym m. Benjamin

Male/forårsværksted
m. Søs og Sandra
Gym m. Benjamin

Påskeværksted m.
Susanne
Gym. Benjamin og
Chris

Påskeværksted m.
Susanne
Gym. Benjamin og Chris

Male/forårsværksted
m. Søs og Susanne

Male/forårsværksted
m. Søs og Susanne

Bål m. Benjamin og
Birthe

Bål m. Benjamin og
Birthe

Male/forårsværksted
m. Susanne og
Heinrich
Mooncar Race m.
Martin

Male/forårsværksted
m. Susanne og
Heinrich
Mooncar Race m.
Martin

Male/forårsværksted
m. Susanne og
Heinrich

Male/forårsværksted
m. Susanne og
Heinrich

Torsdag

Fredag

Påskeværksted m.
Søs og Susanne
Bål m. Benjamin og
Birthe

Påskeværksted m. Søs og
Susanne
Bål m. Benjamin og
Birthe

Påskeværksted m.
Søs

Påskeværksted m. Søs

Påskeværksted m.
Susanne og Martin

Påskeværksted m.
Susanne og Martin

Nyt fra SFO 2
SFO2 4-6 kl.

Aktiviteter:

Aktiviteter
Turer

Uge 9

Uge 10

Uge 11

Uge 12

Krea værksteder
med påsketing

Krea værksteder
med påsketing

Krea værksteder
med påsketing

Krea værksteder
med påsketing
Maraton-nat

Bowling tur
Fredag den 26/1 var vi i Roskilde for at bowle, med 28 dejlig børn. Det var en hyggelig tur
med glad og tilfredse børn. På tavlen i SFO2 har vores score hængt. Der blev bowlede, hygget
og spist masser af slik og Chips.

