
                                                                                                                                                      
 

Jægerspris den 2. september 2016 

Kære forældre 

Nu har vi stille og roligt fået det normale skema op at køre og har fået placeret alle elever på faghold, 

linjefag og valgfag. Hverdagen begynder at indfinde sig. Tak for besøg til elevernes housewarming, det blev 

en rigtig hyggelig aften. Denne weekend har næsten halvdelen af eleverne valgt at blive på skolen.  Det 

glæder vi os meget over. Søndag bliver blandt andet brugt til at samle ind til Red Barnet. 

Her følger lidt info om den kommende tid: 

Computere – VIGTIGT!!! – kræver tilbagemelding 

Fra mandag d. 5. sept. begynder vi at indføre computere. Primært ifht. den boglige undervisning, 
men også med begrænset brug af f.eks. sociale medier. Inden den enkelte elev kan få adgang til 
internettet gennem skolens netværk, skal vi bede om jeres accept af skolens politik ang. logning og 
it-brug. Dette gøres ved: 

1. At gennemlæse vedhæftede pdf.dokument: Retningslinier for brug af it på Baunehøj 
Efterskole - 2016 

2. At acceptere ved at klikke på dette link  

Skolepenge 
Skolepenge indbetales hver den 1. i måneden ved hjælp af den indbetalingskode som fremgår af brev af 27. 

maj 2016. Der er 10 rater, som alle betales med samme kode. Hvis der er spørgsmål til betalingen, er I 

velkommen til at kontakte Lene på ls@baunehoej.dk. 

Barsler 

Fra i dag torsdag den 1. september starter Kevin på barselsorlov på halv tid med sin datter Vigga frem til 1. 

marts 2017. Det betyder at han er taget ud af engelsk, valgfag og jord til bord, samt noget vagttid. I stedet 

har vi ansat Trine Matthiesen til at varetage engelsk og valgfag. Trine har tidligere været ansat i to år og vi 

kender hende som en meget dygtig engelsk og salsalærer. 

Det bliver som planen ser ud nu, også Trine som overtager Frederiks dansk-hold til marts, når han går på 

den lange barsel med sin datter Gry fra den 20. marts 2017 og skoleåret ud. Frederiks øvrige opgaver skal vi 

helt sikkert også finde en kvalificeret erstatning til. Frederiks fædreorlov afvikles i uge 43 og 44.  

Den sidste lyksalige begivenhed af denne art er, at Johanne går på barsel med sin lille Gregers den 1. 

december og to måneder frem. Vi vikarierer internt og sætter kajakkerne på land i den periode. 

Kommende begivenheder 

Onsdag den 14/9 kl 20.00 Højskoleforedrag om Grundtvig med Carsten Oxenvad og Line Palle Jørgensen. 5 

kvarters tour de force gennem Grundtvigs mærkværdige liv, tanker og sange i sær. I er meget velkomne til 

dette foredrag, som afslutter en hel dag for eleverne med Grundtvig som omdrejningspunkt. 

 

Fredag den 23/9 til søndag den 25/9 Bliveweekend. Eleverne kommer ikke hjem i denne weekend.  

 

Søndag den 25/9 Efterskolernes dag. Vi holder åbent hus for interesserede elever og deres familier. Det 

kommende skoleår 17/18 er stort set fyldt op (vi mangler et par drenge og der er plads til drenge på 

https://www.webtilmeldinger.dk/TilmeldingsFormularV2/Tilmelding.aspx?FormId=%7b6F6A9836-9390-4700-8228-4E6F8099C30D%7d


                                                                                                                                                      
 
venteliste). Så hvis I kender elever i 7.-8. klasse som I synes kunne have glæde af et år på Baunehøj er I 

meget velkommen til at sende dem og deres familier i vores retning mellem 13 og 17. 

 

Fredag den 30/9 Forlænget weekend. Eleverne har fri fra torsdag den 29/9 kl. 15 til søndag 2/10 kl. 20. 

 

Torsdag den 6/10 Høstmarked og fest. Markedet starter kl. 15 og slutter kl. 17. Festen starter kl 18 og 

slutter kl 22.00. Festen er for elever og deres forældre og søskende. Markedet er for alle. Princippet er at 

forældrene har madkurv med til hele familien - vi sørger for mad til de elever, der ikke får gæster til 

høstfesten. I får en pæn invitation om ikke så længe. 

Fredag den 14/10 kl. 15.00 starter efterårsferien. 

Lørdag den 29/10 inviterer vi til den første af to arbejdsdage på skolen. Det plejer at være et hyggeligt, 

men effektivt og gratis fitnessprogram iscenesat af Jan Jørgensen i tidsrummet 9-16.  Nærmere information 

følger. 

 

Rigtig god weekend!  

Med venlig hilsen 

på medarbejdernes vegne  

Ulrik Goos Iversen 

 


