
 
 

Baunehøj Efterskole den 1. juli 2016 

 

Kære kommende Baunehøjelev - og dine forældre 

 

Nu har vi afsluttet skoleåret 2015/16 og kan for alvor begynde at glæde os til det kommende 

skoleår. Vi håber at du har haft et godt år i 9. klasse og føler dig klar til Baunehøj. Hvis ikke, 

så fortvivl ikke, vi skal nok hjælpe dig godt i gang. 

 

Skolestart den 7. august 2016  

Vi forventer I ankommer til skolen mellem klokken 13 og klokken 14. Forældrene sendes hjem 

igen klokken cirka 16.00. På dagen udleveres årskalender og informationer om øvrige 

arrangementer i løbet af skoleåret. 

 

Foreløbige datoer til kalenderen 

12. august 2016: Tour de Baunehøj kl. 18.00. Skolekredsen inviterer alle forældre til at se 

Baunehøj mens eleverne er afsted på cykeltur. Alle tiders mulighed for at komme ind bag 

kulissen. Yderligere information følger. 

30. august 2016: Kom og se. Eleverne inviterer til housewarming. Her kan de invitere 

venner, tanter og bedsteforældre som endnu ikke har set det, der er ved at blive deres nye 

hjem. Yderligere information følger. 

6. oktober 2016: Høstmarked og høstfest. Eleverne laver høstmarked og inviterer 

efterfølgende til en uformel aften med madkurv, fællessang og aktiviteter i det fri. Festen 

starter i ridehallen kl. 18.30. Medbring mad, drikkevarer og service, så sørger vi for kage og 

kaffe. Efter spisning danser vi fællesdans og hygger os sammen. 

 

Bliveweekender  

12-14. august 2016  

23-25. september 2016  

24-26. februar 2017  

19-21. maj 2017  

 

Forlængede weekender 

19.-21. august: Eleverne får fri torsdag 18. september klokken 15.30.  

30. september-2. oktober: Eleverne får fri torsdag den 29. oktober kl. 15.30 

3.-5. marts 2017: Eleverne får fri torsdag den 2. marts kl. 15.30 

25.-28. maj 2017: (Kr.Himmelfart) Eleverne får fri onsdag den 24. maj kl. 15.30  

 

Bemærk: Eleverne har IKKE fri de 3 dage før påske 2017 (10.-12. april 2017). 

Bemærk også at feriefritagelse udover de fastsatte ferier koster et gebyr. Se forældrehæftet. 

 

 

 



 
Nyansættelse 

Vi har netop ansat en ny lærer: Ronja Røskva Andersen fra Den Frie Lærerskole. Hun skal 

undervise i dansk, bevægelse og medborgerskab og vil desuden lave et valgfag i drama. Vi 

glæder os rigtig meget til at arbejde sammen med Ronja. 

 

Nu går vi på ferie. Vi er tilbage igen på kontoret fra mandag den 25. juli, hvor vi er parate til 

at svare på eventuelle spørgsmål.  

Indtil da vil vi bare ønske jer en rigtig dejlig ferie. Glæd jer til det kommende år! 

 

Rigtig god sommer! 

Med venlig hilsen 

på medarbejdernes vegne  

Ulrik Goos Iversen 


