
                                                                                                                                                      
 

                        Jægerspris den 29. september 2016 

Kære forældre 

Først vil jeg takke for deltagelse til højskoleaften den 14/9. Det er meget usædvanligt og en stor 

tilfredsstillelse, at så mange forældre og folk fra baglandet deltager. Ligeledes tak for deltagelse i 

forbindelse med Åbent Hus, der igen i år blev et tilløbsstykke, sådan at vi kan melde fuldt hus til næste 

skoleår. Der er stadig ledige pladser til skoleåret 2018/19.  

Jeg skriver til jer for at fortælle jer om lidt af hvert, nemlig 

 Invitationer til høstmarked og høstfest den 6/10 (vedhæftet) 

 Arbejdsdag lørdag den 29. oktober kl 9-16 

 Operation Dagsværk 

 Uddannelsesaftener den 14. november og den 11. januar 

 Andre begivenheder før jul 

 De vigtigste datoer frem mod sommerferien 

 Trivselsundersøgelse (orienteringsbrev vedhæftet) 

 Billeder på Facebook 

 Lus  

 

Invitation til høstmarked og høstfest 

Til høstfesten er der plads til, at eleverne i gennemsnit har 3 gæster med. Det betyder, at eleverne i 

husgrupperne (og det er en fin samarbejdsopgave for husgrupperne) skal fordele eventuelt 

overskydende pladser. Forældre og små søskende har forrang. Høstmarkedet om eftermiddagen er til 

gengæld åbent for alle. Se vedhæftede invitationer. 

 

Arbejdsdag lørdag den 29. oktober kl 9-16 
En af efterårets bedste dage på Baunehøj Efterskole er Skolekredsens arbejdsdag som i år afvikles 
lørdag den 24. oktober.  
 
Vi starter kl 9.00 i Spisehuset med en kop kaffe, en bolle og fordeling til dagens opgaver. Klokken cirka 
12 spiser vi frokost i det fri og kl 16.00 slutter arbejdsdagen med kaffe og kage i Spisehuset. Nogle af 
opgaverne bliver 
 

 Beskæring 

 Træfældning 

 Kratrydning 

 Vinterklargøring af urtehaven 

 Tømrerarbejde på terrænspring 
 
Desuden har vi altid brug for folk til lettere opgaver, køkkenhold med videre. Det er som tidligere år Jan 
Jørgensen, der svinger pisken og i god tid forsøger at fordele os på hold. Når I tilmelder jer, må I derfor 
gerne gøre opmærksom på særlige kompetencer, begrænsninger eller hvor I gerne vil sættes ind. I må 
også gerne oplyse, hvilket udstyr I kan medbringe på dagen – motorsav fx. 
 



                                                                                                                                                      
 

Har du forslag til andre projekter, tanker om udsmykning eller lignende er du velkommen til at bringe 
det til torvs. Vi vil meget gerne inspireres. Nogle gange kræver det øjne udefra, for at se de bedste 
muligheder. 
 

Tilmelding til Jan på js@baunehoej.dk senest tirsdag den 25. oktober. 
 

 

Operation Dagsværk 

Eleverne vedtog på et møde onsdag aften at deltage i Operation Dagsværk onsdag den 2. november. 

Projektet går ud på, at eleverne skal finde et job, der ved mellem 5 og 7 timers arbejde på 

dagsværkdagen kan indtjene minimum 350 kroner til formålet. Det er primært elever fra de gymnasiale 

ungdomsuddannelser der deltager i Operation Dagsværk, men en række efterskoler, og nu også 

Baunehøj Efterskole, er også med. Bortset fra at jeg har nævnt det for eleverne som en mulighed, er 

initiativet kommet fra dem. Tre elever har undersøgt og præsenteret projektet for de andre elever og 

de har stemt om de skulle deltage. Der var omkring 10 elever som stemte i mod, men alle syntes at 

acceptere, at holdet som helhed deltager. I skal som forældre selvfølgelig også være trygge ved det, så 

jeg håber I vil tale med de unge mennesker i denne weekend om det. De elever som ikke finder et 

arbejde på dagen, eller ikke ønsker at deltage vil selvfølgelig modtage undervisning på skolen. 

 

Arrangørgruppen vil skrive til jer og spørge, om I kan formidle kontakter til jobudbydere, eller om I selv 

vil kunne bruge en eller flere unge menneskers arbejdskraft for en dag. 

 

Uddannelsesaftener 

Mandag d. 14. nov. 2016: På uddannelse med gamle elever: Denne aften inviterer vi tidligere elever fra 

forskellige ungdomsuddannelser. De fortæller om deres skoler og svarer på spørgsmål, så de 

nuværende elever kan ruste sig inden deres eget uddannelsesvalg. Interesserede forældre er velkomne. 

Mere information følger. 

 

Onsdag d. 11. jan. 2017: På arbejde med mor og far: Som led i elevernes arbejde med at skabe en vifte 

af ideer fremtiden inviterer vi nuværende og tidligere forældre til at komme og fortælle om deres 

arbejde, uddannelses- og erhvervsforløb. Måske var det noget for dig at holde et lille oplæg? Mere info 

følger.  

 
Begivenheder før jul 

Torsdag den 6. oktober kl 15.00: Høstmarked. Kl 18.30: Høstfest 

Fredag den 14/10 kl. 15.00 starter efterårsferien. 

Søndag den 23/10 Kl 20-22. Tilbagekomst til skolen. 

Torsdag den 27. oktober kl 20.00: Højskoleaften, Black in the USA med steel drum perkussionisten 

Gregory Boyd.  Alle er velkomne. 

Torsdag den 3. november kl 20.00: Tidligere elever spiller. Elever fra tidligere årgange er inviteret til at 

komme og give smagsprøver på deres musikalske udvikling. Nuværende elever får også lov at tage 

scenen. Alle er velkommen. 

Mandag d. 14. nov. 2016: Uddannelsesaften: På uddannelse med gamle elever 

Tirsdag den 29. og torsdag den 30. november: Forældresamtaler. I vil blive inviteret senere og bedt om 

at ønske et tidspunkt.  

mailto:js@baunehoej.dk


                                                                                                                                                      
 

Tirsdag den 6. december: Tidlige armbånd. Koncert.  Alle velkomne. 

Tirsdag den 20. december kl 19.45-22.00: Julemøde. Til julemødet ser vi gerne alle forældre og yngre 

søskende til en festlig og højtidelig juleafslutning. 

 

Vigtige datoer frem mod sommerferien 

Tirsdag den 3. januar: Skoleåret genoptages. Tilbagekomst til skolen mellem 20 og 22. 

Onsdag d. 11. jan. 2017: Uddannelsesaften: På arbejde med mor og far 

Fredag den 20. januar: Eleverne fremlægger deres Obligatoriske Selvvalgte Opgave-projekter (OSO-

projekter). I uge 3 arbejder eleverne med deres faglige projekter og forældre og andre interesserede 

inviteres til at komme og overvære fremlæggelserne. 

Uge 7: Skolen er lukket til vinterferie 

Lørdag og søndag den 25. og 26. februar: Teaterforestillinger. Eleverne fremviser resultaterne af årets 

teaterprojekt. Weekenden er en skoleweekend, dvs. at eleverne forventes at blive på skolen denne 

weekend. Det er også i denne weekend, at Skolekredsen holder deres generalforsamling. 

Lørdag den 10. juni: Sommermøde 

Lørdag den 24. juni: Sidste skoledag: Lukning, slukning, pakning og afslutning kl 9-14 

 

 

Trivselsundersøgelse (orienteringsbrev vedhæftet) 

Vi har sagt ja til at deltage i en stor, national undersøgelse af danske unges trivsel. Det er et seriøst 

forskningsprojekt, som indebærer at eleverne svarer på et digitalt spørgeskema. Jeg vedhæfter et 

orienteringsbrev. 

 

Billeder på Facebook 

Jeg har lagt en billedserie op på vores Facebook-hjemmeside. Især billederne fra Åbent Hus taget af 

Jonathans far Henrik Ørslev er rigtig gode.  

 

Lus  

Vi er blevet opmærksomme på, at vi har tilfælde af lus. Derfor er alle elever blevet kæmmet med 

lusekamme onsdag. Vi vil bede jer være opmærksomme at alle hårpragter kan have lus og i weekenden 

gerne undersøge de unge menneskers hår for lus. Finder I lus eller luseæg, vil vi bede jer behandle med 

en siliconebaseret lusekur, fx Hedrin, som lusene ikke bliver resistente overfor.  

 

 

Med venlig hilsen 

på medarbejdernes vegne  

Ulrik Goos Iversen 

 

https://www.facebook.com/BaunehoejEfterskole/

