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Nyt fra SFO og Skole 

 
Pædagogisk dag for personalet 

Vi vil gerne takke alle de forældre der var med til at gøre det muligt at personalet på 

Søholmskolen, kunne tage af sted på pædagogiske dag.  

Det var en rigtig god dag, hvor der blev arbejdet med at finde en fælles pædagogisk 

retning. Samt et indlæg omkring hvordan børn invitationer til dialog, mange gange 

skal ses igennem deres handlinger og reaktionsmønstre.    

 

En særlig tak skal lyde til Anett og Christina fra skolebestyrelsen, for det store arbejde 

der var, i forbindelse med udarbejdningen af materialerne klasserne arbejdede med.  

 

3 kl. er i gang med Storyline 

I 3. kl. arbejder vi i disse uger med et emne, der breder sig ind over mange timer og 

fag. Vi arbejder med samarbejde, kompromis'er, fælles opgaver på en helt særlig 

måde: 

Vi har etableret et vognmandsfirma, og hver elev og voksen i 3. kl. har en rolle i den 

fortælling, der skrider frem i firmaet. Vi har 'ansat' chauffører, gartner og pedeller, 

sekretærer, køkkenpersonale, PR-personale, lagermedarbejdere. 

Der bygges lastbiler og bygninger, der skrives regninger, udregnes køreruter, 

etableres grund, kigges på opskrifter, udregnes priser for dagens ret, laves foredrag, 

f.eks. Om sikkerhed og forurening, regnes i Excel ark, laves videoer m.m.m. 

alle aktiviteter kører i vores fælles energi-felt, hvor 1+1 ofte bliver til 3: når 

samarbejde kører godt, kan man meget 

mere 
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Besøg fra Holland 

Tirsdag d. 29. maj havde vi besøg af 26 hollændere. De 26 deltagere kom fra to 

organisationer: SOPOGO (= en stiftelse for primær undervisning på øen Goree-

Operflakkee i Syd-NL) og Kibeo (= en daginstitutionsorganisation sammesteds). Det 

var skolebestyrelsen og ledere, men også lærere og pædagoger. Desuden var der to 

pædagogiske konsulenter med fra organisationen RPCZ (=en rådgivende organisation 

for skoler og daginstitutionsområdet, der dels leder projekter og organiserer 

seminarer, dels er rådgivende for et antal organisationer inden for området).  

De havde fundet Søholmskolen gennem anbefalinger og fordi vi ligner flere af deres 

skoler i størrelsen. De havde ligeledes besøgt Hellerup skole, nord for Kbh, samt 

nogle daginstitutioner. 

De var på skolen fra 9-14 og fik oplæg af Esben, Marianne, Jan 

(skolebestyrelsesformand) og jeg. De var interesseret i vores struktur, økonomi, 

pædagogiske tanker samt overgangen fra daginstitution til skolen. 

De var meget interesseret i at se undervisningen og besøge Børnenes hus på den 

anden side af vejen. Tak til Krista for at assistere som tolk.  

Deres tilbagemeldinger var rigtig gode, så tak til alle børn og voksne for at gøre en 

god figur og for at have taget godt imod besøget. 

 
Nyt fra SFO Søhesten 

 
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.   

 

Badebassin 

Vi sætter i næste uge badebassin op, det betyder at skal jeres barn bade skal de have 

håndklæde og badetøj med, de kan ikke komme i badebassinet hvis ikke begge ting 

er medbragt.  

 

Fiskebroen er nu i brug igen.  

Efter at vi her onsdag blev færdige med renovationen af trappen ned til fiskebroen, 

der den nu blevet taget i brug igen, allerede torsdag var Heinrich nede med en helt 

flok børn og de første fisk blevet halet i land.  

Alberte fra 3 kl. fangede dagens største fisk på næsten 20 cm.  
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Spiregruppen 

Spiregruppen er nu kommet rigtigt i gang, og har fået deres ilddåb ved 1-1-2 dagen i 

anlægget, hvor regnen stod ned. På trods af regn, havde de alle en rigtig god dag. De 

fik set udrykningsshow og set udrykningskøretøjerne tæt på.  

 

Fodboldturnering 

Onsdag var der fodboldturnering sammen med Vigersted. Det var en super god dag, 

hvor alle hyggede sig, der var meget begejstring og opbakning til alle holdene. 

Vi måtte dog erkende at kun et af vores hold vandt. Vi har dog allerede aftalt at vi må 

gentage succesen i efteråret med en anden aktivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra SFO 1 
0-3 kl.  

 

 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 

Mandag SFO hele dagen 

 

Badebassin hvis vejret er 

til det. 

 

Badebassin hvis vejret 

er til det. 

Badebassin hvis vejret 

er til det. 

Tirsdag Lukkedag 

 

Vægkunst med Bettina 

 

Boldbanen med Søs 

Vægkunst med Bettina 

 

Mooncars m. Martin 

Vægkunst med Bettina 

 

Mooncars m. Martin 

Onsdag Badebassin 

 

Badebassin hvis vejret er 

til det. 

 

Bål mad 

Badebassin hvis vejret 

er til det. 

 

Bål mad 

Wellnesdag for spire- 0-

1 Kl. Søs, Susanne. 

Badebassin hvis vejret 

er til det. 

 

Bål mad 

Torsdag Badebassin 

 

Badebassin hvis vejret er 

til det.  

 

Badebassin hvis vejret 

er til det. 

 

Wellnesdag for 2-3 kl. 

m. Søs, Susanne.  

Vægkunst med Bettina 

Fredag Badebassin 

 

Badebassin hvis vejret er 

til det. 

 

Mooncars m. Martin 

Badebassin hvis vejret 

er til det. 

 

Mooncars m. Martin 

Badebassin hvis vejret 

er til det. 

 

Mooncars m. Martin 



 

 

Nyt fra SFO 2 

SFO2 4-6 kl.  

Uge 23 24 25 26 

Aktiviteter  

Knytter armbånd og 

nøgleringe 

 

Ons, tors, fredag øves 

der vals.  

 

Badebassin 

 

  

Knytter armbånd og 

nøgleringe 

 

Badebassin 

 

Bål om onsdagen 

 

Lave Slim 

 

Badebassin  

 

Bål om onsdagen 

 

 

Vi øver os på at 

holde ferie.  

Ture/ 

arrangementer 

Gallaaften fredag 

 

 

Onsdag den 13 

Hyggeaften for 3 kl 
  

 

Aktiviteter: 


