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Velkommen til et nyt skoleår.
Så er vi endelig i gang med vores første ”samlede skoleår” på Sophieskolen.
Hele skoleprojektet er nu samlet under samme tag.
Alle elever og personaler skal nu have glæde af at udforske og udfordre vores fælles nye rammer.
I sin tid da Nørre Skole og Ejegodskolen blev slået sammen, talte vi om et giftemål med efterfølgende sammenflytning, som blev til Fjordskolen. Nu er Fjordskolen pist væk. Herfra er, som en fugl Fønix, opstået den mest fantastiske skole:
Sophieskolen.
Vi har set frem til dagen, hvor det hele var på plads, - og vi derved kunne sætte
ekstra fokus på skolens kerneopgave: Elevernes trivsel og læring – det gælder i
og for sig også for alle de voksne, som befolker huset.
Nu kommer der en træningsperiode, hvor vi skal ha dannet vores nye fælles kultur.

Hvordan samarbejder vi bedst i huset på tværs af årgange, klasser og afdelinger?

Hvordan udnytter vi den større faglige viden, der er samlet et sted?

Hvordan får vi hele motionstanken inddraget aktivt i vores handlinger i og
omkring huset.

Hvordan får vi størst mulig gavn af, at vi er en del af ”Campus Guldborgsund”?

Hvordan sikrer vi os at kantinen bruges bedst muligt?
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Mandag den 15. august mødte eleverne ind til deres første skoledag – naturligvis
spændte på at møde kammeraterne igen, men også en masse nye kammerater.
Sophieskolen har modtaget rigtig mange elever her i løbet af foråret og over
sommeren. Vi har glædet os over, at det vores skole, som er valgt til de nye elever, når de kommer lægger det et ekstra pres på resten af flokken for at tage godt
imod. Det har vi heldigvis rigtig gode erfaringer med, for vi er en skole, hvor man
passer på hinanden, og hvor det er acceptabelt at være mennesker, som enten
har det let med skolearbejdet eller lidt sværere. Mangfoldighed og forskellighed er
en styrke, som alle har stor glæde af. Vores ambition er, at alle bliver så dygtige,
som de kan – og har succes med at være en del at det store fællesskab på
Sophieskolen. Og så må det gerne være sjovt at gå i skole 
Hvor mange elever er vi i skrivende stund?
I vores 10.klassecenter er vi: 135 elever
I 0-5 klasse er vi: 361 elever
I 6-9 klasse er vi: 303 elever
Det er mange elever pr. klasse, når man tænker, at vi mangler 4 klasser for at
være total tresporet.

SIDE 2

Så til et par praktiske informationer:
Udearealerne er ikke helt færdige – det er campustorvet heller ikke. Det er nok
svært at skjule, at der stadig mangler en del at gøre. Det arbejdes der på og tættere på jul, er alt på plads.
Arbejdet med cykelbanen bliver igangsat om et par uger, og derfor indhegnes
hele området, da der kommer til at køre store maskiner på pladsen. Opfordringen
her går på også at holde sig fra området om aftenen og weekenderne.
Cykelvejene er næsten færdige. Der arbejdes med den folder, som giver gode
råd og anvisning til 4 forskellige ruter til skolen. Den bør være færdig i næste uge.
Trafiksituationen er den, at ”kys og kør” foregår på Poul Martin Møllersvej, som før
ferien. På samme vej er der nu, tættere på hallerne, lavet et stort parkeringsareal.
Det er en god ide at sætte sin bil der, hvis man skal opholde sig i længere tid på
skolen.
Ellers er der p-pladsen ved Merkurs Plads. Det kan virke lidt hektisk lidt i 8, men
det er muligt at sætte sit barn af her.
Vi er tilmeldt sundhedsprojektet ”Alle børn Cykler” – så herfra skal der lyde en opfordring til at cykle i skole. Der er cykelparkeringspladser nok  rundt om hele
skolen.
Rygning er en problematik, vi altid kommer tilbage til. Personalet i Guldborgsund
Kommune må ikke ryge i arbejdstiden, – så det er jo let nok at forholde sig til.
Forældre og de største elever (9-10 klasserne) henvises til fortovet på Merkurs
Plads – her er en ”el container” – og lige foran den opsættes cementrør, som giver
mulighed for at komme af med ens skodder. Om det ser godt ud lige foran skolen,
er vel unødigt at kommentere, men det er den eneste løsning vi har.
Sophieskolen har en ”nul tolerance” for læskedrikke / sodavand / energidrikke
– det samme for slik – chips og lign. Der er muligheder for at få koldt, rent vand
over hele skolen ganske gratis, – og der kan købes sund mad i kantinen. Medbragt
mad kan opbevares koldt.
Hvis man har fødselsdag og gerne vil fejre den med ”klassekage” eller ”klasseslik” er her en undtagelse. Husk, - at her findes der jo også sunde alternativer 
Forældremøderne er så småt i gang – herfra en opfordring til at deltage aktivt i
jeres barns skolegang. Der er, som elev og som ansat, dejligt når nogen byder ind
og interesserer sig for ens arbejde. Positive tilkendegivelser om det gode arbejde
vi gør sammen med eleverne kommer mangfoldigt tilbage.
Skolebestyrelsen har også startet på deres skoleår. Vi mangler to aktive forældre til at sidde i bestyrelsen, og der bliver derfor inviteret til en valghandling den
8. september, men mere om det senere.
Endelig lidt om IT situationen. Vi har bestilt 100 nye PC-er, det viste sig at pludselig kunne en del af de gamle maskiner ikke kunne opdateres mere, - så det har
vi reageret på.
OBS Husk man er mere end velkommen til at medbringe sin egen maskine (noget
en del af de større elever allerede gør) der er jo nu aflåsningsmuligheder og opladningsmuligheder, når man forlader sin maskine.
Hjemmesiden, hvor der blev bestilt flytning til den nye adresse for meget lang
tid siden, er på vej. Sophieskolen udkommer derfor stadig på Fjordskolens adresse. Det er ikke tilfredsstillende, men sådan er det lige nu.
Vores nye kommer til at hedde: www.sophieskolen-guldborgsund.dk
Det var vist nok informationer til årets første nyhedsbrev 
Velkommen til jer alle til et nyt skoleår, vi glæder os til samarbejdet, – det er
i fællesskab, de største succeser skabes, – måske også her de sjoveste oplevelser
findes – så er der nemlig altid nogen at dele det med.
Det bliver et fantastisk skoleår.
På skolens vegne
Jan Axelsen
Skoleleder

