
 

 

 DRAMA    KL.18.30 

   KAFFE & KAGE  KL.20.00 

 MUSIK     KL.20.00 

 

Kære elever og forældre 

I inviteres hermed til skolefest i Sorø Hallen lørdag d. 9. marts. I mine øjne er det et af skoleårets 

helt store højdepunkter, når vi mødes - elever, forældre og medarbejdere - i festlige rammer.  

Skolefesten, som er en blandt flere vigtige traditioner på skolen, er dog mere end bare fest og  

farver. Skolen prioriterer skolefesten højt, fordi det er en rigtig god mulighed for at lære hinanden 

bedre at kende, uden det behøver at handle om skole det hele. Jo bedre vi er til at tale sammen, jo 

bedre bliver verden omkring os, og det tror jeg også gælder for vores skole. Jeg glæder mig i hvert 

fald til at se jer alle, og jeg håber vi får en festlig aften. 

Med venlig hilsen 

Nanna Kofoed Øhrgaard 

 

KORT OM SKOLEFESTEN:  

Alle elever får udleveret en gratis billet på skolen inden skolefesten. Forældre og søskende skal købe en  

billet på forhånd. Husk at medbringe billetten til skolefesten, da der er kontrol ved indgangen. Billetter kan 

ikke købes i indgangen. Skolefesten starter kl. 18.30, hvor Drama/musik, fordybelsesfaget for 7.-9. årg.,  

opfører musicalen #RockU. Bagefter, ca. kl. 20.00, er der kaffe og kage fra indskolingens flinke forældre 

samt snak, musik og dans til kl. 22.30. Skolen sælger vand, vin og øl i løbet af aftenen. Det er ikke tilladt at 

medbringe mad og drikkelse selv. Der er ikke arrangeret fællesspisning i Sorø Hallen fra skolens side i år. 

I en fjern fremtid, hvor Jorden, Planet Mall, ledes af Globalsoft og den 

magtfulde Killer Queen, er musikinstrumenter og komponister gjort  

forbudt og rockmusik er ukendt. Nu er det op til Galileo, Scaramouche 

og en flok Bohemians at lede efter den hellige gral, der kan rede verden. 

Efter musicalen er det tid til at snakke og hygge ved bordene. Skolen 

giver kaffe og te, og de flinke forældre i indskolingen medbringer  

traditionen tro kage til de lækkersultne. Skolen sælger vand, vin og øl i 

løbet af aftenen. Du kan betale kontant eller med MobilePay. 

Efter musicalen er det tid til at lytte og danse til musikken. Partybandet 

PopRecycle spiller live for de voksne i hal 3. Diskoteket Sparto spiller for 

0.-5. klasse i hal 2. Og diskotek Blast spiller for 6.-9. klasse  

gymnastiksalen. 
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2. Indtast det samlede beløb, 

vælg modtager (81379), vælg 

næste, vælg tilføj kommentar 

og vælg send penge 
. 
 Skriv elevnavn, klasse, billettype  

 Fx ”Anders, 1X, B1, V2” 

1. Find din smartphone frem og 

log på app’en MobilePay 

3. (til skolefesten) log på 

app’en MobilePay, vælg  

aktiviteter, vis kvitteringen i 

døren    kvitteringen er din billet 

Hvad koster det? 

Elev      Gratis (skolens elever får udleveret en gratis billet på skolen) 

Barn  (forkortelse B) 60 kr. 

Voksen (forkortelse V) 90 kr. 

 KORT OM BILLETKØB:  

Alle elever får udleveret en gratis billet på skolen inden skolefesten. Forældre og søskende skal købe en  

billet på MobilePay. Barn (under 18 år) koster 60 kr. Voksen (18 år eller over) koster 90 kr. Barn er forkortet 

B og Voksen er forkortet V, når du køber. Indtast det samlede beløb, skriv skolens MobilePay-nr. 81379 og 

inden du sender pengene, skal du skrive elevnavn, klasse og billettype i kommentarfeltet. Fx hvis du køber  

1 billet til en søskende, far og mor, skal du sende 240 kr. og tilføje kommentaren ”Anders, 1.X, B1, V2”  

(et elevnavn er nok, selvom du har flere børn på skolen) 

Hvordan gør jeg? 
81379 


