
 
Baunehøj den 17. november 2016 

Kære forældre 

Hermed fremsendes tidspunkter for forældresamtalerne den 28. og 29. november. Vi har forsøgt, at 

efterkomme jeres ønsker så vidt muligt. 

Vi har været igennem en en lettere tumultarisk tid med natterend, hjemsendelser og forældresamtaler. Én 

elev har i den forbindelse ikke fået lov til at vende tilbage til Baunehøj. Der er en del elever, der har udtrykt 

uenighed med vores beslutning, så nogle af jer forældre vil helt sikkert høre utilfredse røster i den 

kommende tid. Vi har gjort og gør os stor umage med at forklare vores valg for eleverne og min 

fornemmelse er, at det synker ind hos de fleste, at det er velbegrundet og slet ikke så dumt for alle parter. 

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer i den anledning, vil jeg selvfølgelig meget gerne høre fra jer.  

Det er vigtigt at vi kan stole på, at eleverne er i deres egne senge om natten. Det påvirker det fælles 

efterskoleprojekt i meget høj grad, når nogle elever ikke får deres nattesøvn og prioriterer gedulgte side-

projekter, som ligger uden for efterskolerammen. Vi vil meget gerne være med til at gøre den ramme 

større, men det skal være på en en måde alle kan være med på og som ikke går ud over kernen i det fælles 

projekt. 

Ellers har vi haft en god og travl tid med blandt andet en skarp afvikling af Operation Dagsværk den 2. 

november, koncert med nuværende og tidligere musikelever den 3. november, præsidentvalg-nat med 

skype-forbindelse til USA den 8. november, besøg af medicinstuderende fra Københavns Universitet, der 

lavede seksualundervisning med eleverne den 16. november, samt koncertbesøg fra Den Rytmiske Højskole 

også i går den 16. november. Vi har desværre også haft en rideulykke, så vi har Ingeborg liggende 

derhjemme med en slem hjernerystelse. Det har selvfølgelig også påvirket stemningen heroppe. 

I næste uge har vi som bekendt bro-bygning, hvor eleverne skal besøge to forskellige ungdomsuddannelser. 

I uge 48 og 49 forsøger vi os med et organiseret husgruppebyt, hvor eleverne flytter rundt og bor i 

blandede husgrupper.  Herefter går tiden blandt andet med terminsprøver og jule-forberedelser. Husk at I 

er inviterede til julemøde (juleafslutning) tirsdag den 20. december kl 19.45-22 og at vi går på juleferie 

derefter. 

Jeg vedhæfter en kalender for resten af skoleåret.  

Indsat nedenfor er en mail fra Vennekræsen, der står for en fælles privat fest den 26. november 

Kære forældre (Læs venligst da vi har ændret lokation og praktiske oplysninger) 
 
Tiden nærmer sig dette års ”November-fest”, som vi fra Vennekræsbestyrelsen 
arrangerer for jeres skønne børn, der går (eller tidligere har gået) på Baunehøj 
Efterskole. 
 
Festen vil denne gang blive afholdt d. 26 november 2016 fra kl. 20:30 til 02:00 i Farum, 

på følgende adresse: Bygmarken 26, 3520 Farum. 
 
De fælles fester på tværs af årgangene, er en rigtig god mulighed for at ryste de 
forskellige årgange sammen, samtidig med at vi afholder et brag af en fest! 
 
Jeg skriver til jer forældre, for at spørge om der er nogen der har mulighed for, at være 
med til festen som opsynsmænd (og kvinder), samt at hjælpe elever der bliver dårlige 
mm? Vi har haft forældre med til alle tidligere fester, som vi har afholdt, og det plejer 



 
altid at være en stor succes! De sidste gange har vi sørget for lidt kaffe og kage, og så 
har vi fundet plads i noget blødere i et seperat rum. Vi er dog ikke helt sikre på hvordan 
lokalefordelingen ser ud denne gang.  
 
Meld gerne hurtigt tilbage på vibse-buch@hotmail.dk 
 
På Vennekræsens bestyrelses vegne 
Vibeke  Buch 

 

 

Med venlig hilsen, på alle medarbejderes vegne 

Ulrik Goos Iversen 


