
 
Baunehøj Efterskole tirsdag den 13. december 2016 

 
Kære forældre 
Nu er julen næsten kommet og det fejrer vi med hyggelige terminsprøver og andre nisserier. Det ser ud til 
at vi går en travl weekend i møde – i hvert fald har godt 85 elever tilkendegivet at de vil blive. Og det er jo 
rigtig dejligt. 
 
Denne forældremail indeholder vigtig information om 

 Julemøde 
 OSO-fremlæggelser 
 Brev fra uddannelsesvejlederne 

 
Julemøde 
Det kalder vi det, der andre steder måske ville blive kaldt en juleafslutning. Vi skal blandt andet en tur forbi 
kirken og høre en medarbejder tage livtag med den svære genre: Juleprædiken! Desuden går vi og pønser 
på et hedensk ritual til vores lys-høj og vi skal også igennem en stor julemiddag. Men højdepunktet er 
afslutningen, hvor I forældre er inviteret. Det er I, og det er  

 
tirsdag den 20. december klokken 19.15-22.00 

 
I starter med at drikke gløgg og spise æbleskiver i husgrupper – vi har delt det sådan op, at 
pigehusgrupperne går i Udsigten, mens drengehusgrupperne er i Spisehuset. Klokken 20.00-21.30 samles vi 
i gymnastiksalen til sang og underholdende indslag.  Derefter rydder vi lidt op og går på juleferie. 
 
OSO-fremlæggelser fredag d. 20. januar kl 15-18 
Eleverne fremlægger deres OSO-opgaver fredag d. 20. januar om eftermiddagen. Fremlæggelserne laves 
som en "basar", hvor elever, forældre og lærere har mulighed for at se flere fremlæggelser i løbet af 
eftermiddagen. Dette plejer at være en festlig afslutning på en uge, hvor eleverne har fordybet sig i et 
selvvalgt emne. Opgaven tager udgangspunkt i et erhverv eller en uddannelsesretning og kan være både 
kreativ, praktisk og teoretisk. Elevernes opfindsomhed plejer at være stor, og det hele kulminerer i 
fremlæggelser og fremvisninger af ugens arbejde for forældre, elever og lærere fredag d. 20. januar kl. 15-
18. vi glæder os til at se jer. 
 

 

 

De varmeste julehilsner 

På alle medarbejderes vegne 

Ulrik Goos Iversen 

 

Se venligst brev fra uddannelsesvejledningen på næste side. 

 



 
Brev fra studievejledningen 

Kære forældre. 

Det er utroligt så hurtigt tiden går snart er det jul og allerede i begyndelsen af det nye år skal eleverne til at 

finde ud af, hvad de skal til sommer. Vi er i fuld gang med at tale med eleverne om dette og heldigvis ved 

en stor del allerede nu hvad de vil. Vi fortsætter naturligvis disse samtaler så vi får talt med alle. 

Samtidig kunne juleferien give anledning til en fælles snak om fremtidige muligheder.  

I begyndelsen af januar er det muligt at gå ind på optagelse.dk og tilkendegive uddannelsesvalg. Dette er 

vigtigt da vi inden 1. feb. skal indskrive parathedsvurderingen i optagelse.dk. Skulle jeres barn blive 

erklæret ikke uddannelsesparat vil vi kontakte jer inden 1. feb. Alt dette vil I få nærmere informationer om i 

det nye år. 

De fleste uddannelsessteder har informationsaftener og besøgsdage, man kan finde tidspunkterne på de 

forskellige uddannelsers hjemmeside. 

Den 10. januar kl. 20 afholder vi arrangementet: Fortæl om dit erhverv 

I den anledning efterlyser vi forældre, som vil komme og fortælle om deres uddannelses- og erhvervsveje. 

Naturligvis håber vi på at kunne præsentere et bredt udvalg af erhverv og vil være rigtig glade, hvis I vil 

komme på banen i rigt mål og senest inden jul! 

Vil du/I bidrage til dette arrangement; skriv til kd@baunehoej.dk  

 

 

 

Med venlig hilsen  

Kristian, Karen og Maria 
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