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6.A læser højt for børnene i børnehaven. 

At læse højt er også en vigtig del af læseundervisningen, og i 

forbindelse med Den Internationale Læsedag havde eleverne 

i 6.A valgt oplæsningsbøger egnet til yngre børn. Før besøget 

i børnehaven trænede eleverne deres oplæsning med fokus på 

tempo, tydelighed, stemmeføring og pauser. 

Torsdag den 20.9. var eleverne så på besøg i børnehaven. De 

små sad pænt i en rundkreds og ventede på os. Efter en 

præsentation satte både de store og små børn sig rundt 

omkring i børnehaven og gik igang med højtlæsningen. De 

små var gode til at lytte og så ud til at nyde oplæsningen, 

og de store var gode oplæsere, så det var en fin og 

hyggelig læseoplevelse 

for alle. 
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Håndboldstævne – liverapportage 

Olivia: det er sjovt    

Alberte: Det er fint nok 

Rose: Det er sjovt og jeg glæder mig til at komme ind på banen 

Eja: det er spændene og et godt holdspil. Interessant fordi alle råber JAAAAAA!!!!! 

Når der er mål!! 

Olivia: når man står ude ved publikum og venter til at det er ens egen tur. 

 

Kampen er kedelig og klassen sidder utålmodigt og venter 

Så går de på banen 

Kampen er begyndt og det står 0 0 

Lige pludselig…………. VI SCORER 

Rose tager bolden og aflevere den til Astrid.  

VI SCORER IGEN 

0-2 til os! 

Det går godt indtil videre 

Modstanderene var lige ved at score et mål MEN der 

kommer Alfred og redder os 

Olivia kommer ind og skifter ud med Rose 

3-0 TIL OS!!!!!!!! 

ÅHHHHHHHHHHHH 4-0 TIL OS 

Måske kommer vi i finalen!!!!!!! 

 

Øv! …vi kom desværre ikke i finalen. Hvis vi bare havde vundet en kamp mere, så 

var vi kommet i finalen. Men pyt skidt, vi gjorde det så godt som vi kunne 

og det vigtigste var at vi havde det sjovt. 

Det var min historie om kampen. slut prut finale og grisen har en hale. Vi  

ses måske igen en anden gang. Men, det her er ikke slutningen næ nej, det er  

kun begyndelsen…………… /Mia 4. klasse 

 

Crazy Stories 

Vores to 6. klasser har skrevet Crazy Stories i engelsktimerne og lavet små bøger med 

billeder og tekst. Vi havde valgt at læse og give bøgerne til henholdsvis 1. og 3. 

klasserne. Det blev en god oplevelse for alle: de store læste og forklarede på engelsk, 

og de små glædede sig over at forstå historierne. 

 



 

Skolestartkonference og mini-koncert 

Der var dømt fest og farver i et hjørne af kongressalen da koret kom og sang deres 

første mini-koncert i forbindelse med skolestartskonferencen onsdag den 10. oktober i 

Ringsted Kongrescenter. Mange familiemedlemmer var dukket op, og der var en fest 

mens koret optrådte flot. Heldigvis talte Ann og Flemming også med nogle forældre 

til kommende skolebørn – de kunne godt se at Søholmskolen er noget særligt og kan 

noget helt specielt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. klasse  

5. klasse har her i efteråret arbejdet med kroppen i 

natur/teknologi. 

Klassen har været opdelt i grupper og arbejdet med hver 

deres organer. 

  

De har arbejdet med teori og 

praktiske øvelser så de kunne 

"undervise" hinanden. Der 

blev dissekeret øjne og pustet 

lunger op. Og ja............. det 

var spændende og eleverne gik 

vildt op i det. 



 

Lys på cyklen  

Alle cykler skal have lygter på, når sigtbarheden af 

den ene eller anden grund bliver dårlig. Få hjælp til 

at finde ud af, hvornår du skal have lys på cyklen. 

Læs her hvad reglerne siger: 

Lygtetændingstid - Hvornår skal jeg have lys på?   

Alle cykler skal have lys på fra solnedgang til solopgang og i øvrigt i usigtbart vejr, 

for eksempel i tåge og tæt snevejr. Lygtetændingstiden skifter med årets gang, og du 

kan desværre ikke regne med gadelygternes tændingstid.   

Almindelig cykel: Hvilke lygter?   

En cykel med to hjul skal udstyres med mindst én forlygte og 

mindst én baglygte.  

Montering af lygter  

Lygter skal monteres på cyklen og ikke på cyklisten. Lygter i 

bukselommen og omkring benet må ikke bruges alene, men gerne 

som supplement til de lygter, der sidder på cyklen. 

 

Baglygterne skal være monteret, så de lyser ret bagud, mens særligt 

kraftige forlygter skal lyse skråt nedad, så de ikke blænder 

modkørende. Det væsentlige er, at lygterne ikke lyser ned i jorden. 

 

Krav til lygter  

En cykellygte skal være tydeligt synlig på mindst 300 meters afstand uden at virke 

blændende. 300 meters reglen er dog en tommelfingerregel – hvis det f.eks. er tåget, 

kan lygten selvfølgelig ikke ses på 300 meters afstand. Lygten skal desuden være 

synlig fra siden.  

 

En forlygte må gerne lyse gult, hvidt eller blåligt. Hvis den lyser gult, må den ikke 

blinke. Hvis den lyser hvidt eller blåt, må den gerne blinke. Hvis 

lygten blinker, skal den gøre det med mindst 120 blink i minuttet. 

Baglygten skal lyse rødt. En baglygte må også gerne blinke. Det skal i 

så fald ske med mindst 120 blink pr. minut, hvilket er ret hurtigt. 

( Cyklistforbundet)  

 



 

Motionsdag 

Sidste dag før efterårsferien er også lig med motionsdag. Vi havde bestilt det flotteste 

vejr til anledningen og alle børn var i gang. 

Skoleleder Flemming var sat på som post langs den lange rute. Han blev bedt om at 

tage nogle billeder af alle de friske børn. Som I kan se så var humøret højt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyt fra SFO Søhesten 
 

 

SFO1: 

 

Fisketur 

Her i efteråret har det været muligt at komme på fisketur med børn fra SFO1. Anton 

FM fortæller: Det var sjovt, fordi jeg fangede en fisk. Jeg plejer ikke at fangen nogen. 

Bertram siger: Det var sjovt at fiske. Vi fik lov til at røre 

ved dem. Det var svært at finde regnorme. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bål og udendørsaktivitet 

Nogle eftermiddage bliver cafémaden tilberedt på 

bål. Det er en hyggelig aktivitet….og man kan jo 

lige lege lidt mens man venter. 

Gorm: Det var sjovt at lave bål. Vi lavede 

popcorn. Jeg synes at popcorn på bål er bedre end 

dem fra microovnen. 

Anton L: Jeg elsker at lave bål når der er 

popcorn. Det er også 

sjovt at være sammen 

med mine venner 

dernede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SFO2 

BonBonLand 

Det er s….-skægt i BonBonLand. Det var i hvert fald det børn fra SFO2 kunne 

fortælle efter en hel dag i forlystelsesparken ved Holme Olstrup. Det var nu ellers 

ikke meget de voksne så til børnene den dag. Og det passer så ikke helt. For i en 

enkelt forlystelse skulle der sidder mindst to voksne i hver båd. Så Heinrich, Joachim, 

Anita og Ann prøvede Bæverrafting 10 gange hver, med nye børn i båden efter hver 

omgang. Tak for en dejlig tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fælles 

Fernisering  

I lang tid har mange af børnene i SFOen 

arbejdet med de flotteste malerier. De har 

malet ting de godt kan lide at lege med og 

lave i SFOen, så der er blevet malet alt fra 

Pokémon, til klatretårn, biler, mooncars, dyr 

og meget mere.  

Fredag før efterårsferien var alle inviteret til 

fernisering og der var stort fremmøde af både 

forældre og bedsteforældre.  Dagbladet var 

også forbi. 

 

 

Praktikant 

Rasmus skal være i praktik i SFO2 i uge 43-44 og i SFO1 i uge 45-46. Rasmus går til 

dagligt på KUU i Roskilde. 

 

 

 



 

Halloween 

Vi søger græskar til fælles halloweenaktivitet i SFO1 og 2. Græskarrene kan leveres 

til SFO’en senest onsdag morgen (uge 43). I må meget gerne give besked hvis I har 

nogle vi kan få. 

 

Spørgsmål om praksis 

Skulle I være nysgerrige på vores praksis eller have forslag til ture mv. er I meget 

velkommen til at kontakte Ann enten på mail: as7@ringsted.dk , forældreintra eller på 

kontoret.   

 
 

Nyt fra SFO 1 
0-3 kl.  

 

 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 

Manda
g 

 

Børnemøde  

 

REP: SS/BP 

Værksted: Krea 

 

Værksted: 

Mooncars 

 

REP: SS/BP 

Værksted: Bål/café 

(SFO1+2) BJ,BL 

 

Værksted: Krea  

 

REP: SS/BP 

Værksted: Krea 

 

Værksted: 

Mooncars 

 

REP: SS/BP 

Værksted: 

Julepynt/gaver 

(SFO1+2) 

 

REP: SS/BP 
 

Tirsda
g 

Værksted: Krea 

 

Værksted: Gym 

 

REP: JF 

Værksted: Krea 

 

Værksted: Gym 

 

REP: JF 
 

Værksted: Krea 

 

Værksted: Gym 

 

REP: JF 
 

Værksted: Krea 

 

Værksted: Gym 

 

REP: JF 

Værksted: 

Julepynt/gaver 

(SFO1+2) 

 

Værksted: Gym 

 

REP: JF 

Onsda
g 

 

Halloweenaktivitet 

 

REP: JF/SS 
 

Værksted: Krea 

 

Værksted: 

Mooncars 

 

REP: JF/SS 
 

Værksted: Krea 

 

Værksted: 

Mooncars 

 

REP: JF/SS 
 

Værksted: Krea 

 

Værksted: 

Mooncars 

 

REP: JF/SS 

 

Værksted: 

Julepynt/gaver 

(SFO1+2) 

 

Værksted: Mooncars 

 

REP: JF/SS 

Torsda
g 

Værksted: Krea 

 

Værksted: Gym 

 

REP:SS/JF 

Værksted: Krea 

 

Værksted: Gym 

 

REP: SS/JF 

Værksted: Krea 

 

Værksted: Gym 

 

REP: SS/JF 

Værksted: Krea 

 

Værksted: Gym 

 

REP: SS/JF 

Værksted: 

Julepynt/gaver 

(SFO1+2) 

 

Værksted: Gym 

 

REP: SS/JF 

Fredag Værksted: Krea 

 

Værksted: Gym 

 

REP: BP 
 

Værksted: Krea 

 

Værksted: Gym 

(SFO2) 

 

REP: BP 

Værksted: Krea  

 

Værksted: Gym 

 

REP: BP 

Værksted: Krea 

 

Værksted: Gym 

(SFO2) 

 

REP: BP 

Værksted: 

Julepynt/gaver 

(SFO1+2) 

 

Værksted: Gym 

 

REP: BP 
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Nyt fra SFO 2 

SFO2 4-6 kl.  

Uge 43 44 45 46 47 

Aktiviteter Mandag: 

Børnemøde 

Tirsdag:  

Onsdag: 

Halloween/ 

Nerf Gym 

Torsdag: 

Fredag: Gym 

(+SFO1) 

Mandag: Gym 

Tirsdag:  

Onsdag: Gym 

Torsdag: 

Bordfodbold-

turnering  

Fredag: Gym 

(+SFO1) 

 

Mandag: Gym 

Tirsdag:  

Onsdag: Gym 

Torsdag: 

Bordfodbold-

turnering  

Fredag: Gym 

(+SFO1) 

 

Mandag:  

Pippi-fanger (gym) 

Tirsdag:  

Onsdag: Gym 

Torsdag: 

Bordfodbold-

turnering  

Fredag: Gym 

(+SFO1) 

Hele ugen: Julepynt 

kalender/gaver (SFO 

1+2 i bhkl.) 

Mandag: Gym  

Onsdag: Gym 

Torsdag: Bordcurling-

turnering  

Fredag: Gym (+SFO1) 

Ture/ 

arrange-

menter 

 

 

 

 

 

   

 

Aktiviteter: 


