
 
15. december 2016 

 
Kære kommende elever og forældre til årgang 2017-18 
 
Nu er alle elever optaget til årgang 2017/18 og vi kan begynde at se frem til et spændende skoleår, hvor vi 
skal lære hinanden at kende.  
 
På hjemmesiden har vi lavet en overskrift: ”Kontoret” hvorunder vi løbende vil lægge de samme 
informationer om skoleåret 2017/18, som vi sender ud som mail. 
 

Vigtigste datoer 
Lørdag den 20. maj 2017: inviterer vi elever og forældre til introduktionsdag på skolen. Her vil vi bl.a. samle 
husgrupperne og I vil blive præsenteret for skolens medarbejdere. Desuden vil skolens nuværende elever 
videregive deres erfaringer og staldtips. Vi lægger meget vægt på at I kommer denne dag, også selv om I 
allerede har været her mange gange før. Det er første gang at hele årgangen er samlet og det er en vigtig 
dag i jeres forberedelse til næste skoleår. Kommer I ikke, beder vi jer sende afbud til skolen i god tid. 
 
Søndag den 13. august 2017: Skolestart - ankomst til skolen omkring kl. 13-14. Mere information herom når 
vi nærmer os. 

 
Ferieplanen for skoleåret 2017/18 
Efterårsferie i uge 42 – 2017 
Juleferie i perioden: 23.12.2017-01.01.2018 begge dage inkl. (ankomst til skolen mandag aften) 
Vinterferie i uge 7 - 2018 
 
Eleverne har ikke fri:  
De 3 dage før påske 2018. 
Derudover vil der være enkelte weekender hvor det forventes at eleverne bliver på skolen.  
Hvilke, oplyses senere. 
 

Økonomi 
På hjemmesiden under overskriften ”Kontoret” ligger oversigt over økonomien for skoleopholdet. Den 
vedhæftes også i mailen. Hvis der er spørgsmål til dette, er I velkomne til at kontakte os. 
Det er os, der som skole, indhenter de relevante oplysninger til brug for beregning af elevstøtten. Dette sker 
efter at I som forældre har givet os tilladelse med jeres underskrift til at indhente disse oplysninger. Vi 
fremsender skema til ansøgning af elevstøtte i april 2017. Skemaet returneres herefter til skolen. 
 

Arrangementer 
Vi vil gerne opfordre jer til at besøge skolen til vores arrangementer. I kan løbende følge med på 
hjemmesiden. Ellers er I jo altid velkomne på skolen, hvis I f.eks. vil vise den frem for andre. Her er foreløbigt 
hvad vi kan byde på i de kommende måneder: 
 
Tirsdag den 17. januar i Udsigten kl 19:00 
Forstå en teenager - Foredrag med Grethe Lindbjerg Sørensen 
For forældre og voksne omkring Baunehøj. 
I foredraget kommer du til at høre om identitet, selvværd og selvtillid, opdragelse, humørskift, 
utålelighedsfasen, løsrivelse og om hvad der foregår i en teenagers hjerne. 
 



Lørdag den 25.februar 2017: Skolekredsens generalforsamling. Ved indmeldelsen er I som forældre også 
automatisk blevet medlem af Skolekredsen og har stemmeret. Invitation følger. 
 
Lørdag den 25. og søndag den 26. februar 2017: Teaterforestillinger. Reservation af pladser kan ske på 
hjemmesiden når vi nærmer os. 
 
Tirsdag den 18. april til fredag den 21.april 2017: Baunehøj on Tour. Eleverne optræder med deres kor og 
musik rundt omkring på Sjælland og i København, på efterskoler, på Hovedbanegården, Kultorvet og andre 
offentlige og halvoffentlige steder.  Vi vil informere mere præcist herom på hjemmesiden når vi nærmer os 
tidspunktet. Koret kan bookes i disse dage. Kontakt os hvis I arbejder et sted, hvor de ville sætte pris på 
koroptræden. 
 
Lørdag den 20. maj 2017: Introdag for kommende elever og forældre. Se ovenfor. 
 
Lørdag den 3. juni 2017: Sommermøde. Vi inviterer til folkeligt sommermøde med taler, musik og lege i 
solskinnet. Mere herom på hjemmesiden når vi nærmer os. 
 
Hold øje med vores arrangementer her på hjemmesiden. Vel mødt på Baunehøj! 
 

Med dette ønsker vi jer alle en rigtig dejlig jul og et spændende nytår! 
 
På skolens og medarbejdernes vegne 
 
 
Ulrik Goos Iversen 
Forstander 

 
 

http://www.baunehoej.dk/kommende-arrangementer/#1441223436091-dd831718-b941

