
 
Baunehøj Efterskole torsdag den 12. januar 2017 

 
Kære forældre 
Så kom vi i gang med et nyt år og har på den første 1½ uges tid efter nytår nået såvel en sanseåbende 
koncert med den smågeniale violinist Nils Gröndahl, en sjov weekend med 70 elever, en fin 
uddannelsesaften med 10 forældre til nuværende elever, der fortalte om deres karriere- og 
uddannelsesveje, et velbesøgt åbent hus arrangement i forbindelse med Efterskolernes Aften, såvel som en 
generel god tilbagekomst efter skoleårets længste feriepause. Vi har rigtig meget fokus på at komme i 
stilling til næste uges arbejde med OSO-projekterne (Obligatorisk Selvvlagt Opgave). Eleverne har valgt 
emner og skulle gerne være godt i vej med at finde materialer. 
 
Desværre har vi også haft en del sygdom og fravær til besøg på ungdomsuddannelsessteder blandt 
eleverne. Derfor vil vi bede jer forældre om at være opmærksomme på, at eleverne skal på biblioteket og 
møde søndag aften med oso-relevante bøger og andet materiale i taskerne. De cirka 20 elever der er på 
skolen i weekenden tager på biblioteket i Frederikssund og låner bøger. 
 
Som tidligere annonceret, håber vi at se så mange af jer forældre til fremlæggelserne på fredag den 20. 
januar: 
 
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 overvære flere fremlæggelser i løbet af 
eftermiddagen kl. 15-18. vi glæder os til at se jer.  Vi opfordrer forældre til at overvære mange 
fremlæggelser og gerne bidrage med spørgsmål og kommentarer. De unge får rigtig meget ud af, at 
fremlægge deres interesser for og drøfte dem med fremmede voksne. Planen for hvornår de enkelte elever 
skal fremlægge falder på plads i midten af ugen, så I skal kommunikere med jeres eget barn, hvornår 
hans/hendes fremlæggelse afvikles. 
 
Foredrag med Grethe Lindbjerg Sørensen tirsdag den 17. januar 2017 kl 19.00  
Husk at Skolekredsen inviterer til dette spændende foredrag med den inciterende titel Forstå en teenager 
på tirsdag. Arrangementet foregår i Udsigten og er for forældre og voksne omkring Baunehøj.  Efter 
foredraget vil I have mulighed for at finde en teenager og drikke en kop kaffe i Spisehuset. Læs mere om 
foredraget på vores hjemmeside eller på Grethe Lindbjerg Sørensens egen hjemmeside. 
 
Medborgerskabsdage mandag og tirsdag den 23-24. januar 
Medborgerskabslærerne, og det er Peder, Ronja og Ulrik,  orienterer om, at eleverne arbejder med 
medborgerskab mandag og tirsdag i uge 4.  Vi vil meget gerne have nedenstående formuleret videre til 
fraværende elever: 
 
Mandag afslutter vi vores politik-forløb, hvor eleverne er delt ind i partier og har fået opgaver som politisk 
ordførere, konsulenter og journalister inden for de 4 politik-områder finansspolitik, miljø, værdi-politik og 
uddannelse. Den sejlivede rest af elever, som er med til medborgerskab i morgen vil indsnævre deres fokus 
på følgende måder 
Finanspolitikgrupperne: Undersøg dit og andre partiers holdninger til sociale ydelser. 
Miljøpolitikgrupperne: Under dit og andre partiers holdninger til landbruget indvirkning på miljø og klima. 
Værdipolitik: Undersøg dit og andre partiers holdninger til indvandring. 
Uddannelse: Undersøg dit og andre partiers holdninger til 10. klasse og ungdomsuddannelser. 

http://www.baunehoej.dk/kommende-arrangementer/
http://giraff.dk/


 
På mandag får vi desuden besøg af repræsentanter fra en bred vifte af ungdomspartier, der vil diskutere 

disse og lignende emner med hinanden og vores elever. 

Tirsdag vil vi introducere de kommende måneders medborgerskabsemne som er globalt medborgerskab og 

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Fritagelser 

I forbindelse med intro-arrangementer på uddannelsessteder oplever vi, at elever tages fri fra skolen 

længere tid end nødvendigt. Det er ikke så godt, for vi mangler eleverne i forbindelse med undervisning og 

praktiske opgaver. Jeg vil gerne indskærpe, at vi gerne vil give fri til disse arrangementer, men til gengæld 

forventer, at eleverne kommer tilbage, så snart det er muligt.  

Jeg tillader mig at indføje afsnittet om fritagelser fra forældrehæftet: 

 

Tag kun dit barn fri, hvis det er tvingende nødvendigt! 

Fritagelse kan ske ved at sende en mail til skolen senest en uge før.  

Skriv afgangs- og ankomsttid og dato til skolen email: be@baunehoej.dk. 

Undtagelsesvis aftales fravær ved at ringe til skolen på hverdage i kontortid. 

Vi kan ikke modtage fritagelser på mail i weekenden, så husk at ringe til skolen søndag aften mellem kl. 

20-22 Tlf. 47530023 hvis eleven må blive hjemme efter weekenden. 

Dette gælder også hvis eleven er taget hjem pga. sygdom i løbet af ugen, da vi altid afventer elevens 

tilbagekomst søndag aften. 

Forældre skal være opmærksomme på, at planlagt fravær i 3 eller flere sammenhængende dage vil 

koste kr. 4.075,- (inkl. egenbetaling for ugen). Beløbet dækker det statstilskud som skolen mister. 

Kommende arrangementer og vigtige datoer  

Vinterferie uge 7 fra lørdag den 11.- søndag den 19. februar  

Teateruge uge 8 fra mandag den 20.-søndag den 26. februar. Bemærk at det er en bliveweekend og det er 

en af årets meget intense uger. 

Teaterforestillinger for forældre og andre interesserede lørdag den 25. februar kl 15.00 og kl 20.00, samt 

søndag klokken 14.00. I vil få mulighed for at tilmelde jer, når vi nærmer os. 

Forlænget weekend. Eleverne har fri fredag den 3. marts og sendes på weekend torsdag den 2. marts 

klokken 15.00. Det plejer at være et tiltrængt pusterum for alle. 

Pengeuge uge 12. Matematiklærerne arrangerer en temauge den 13.-17. marts. 

Skolekredsens arbejdsdag og Kokamoks svendeprøve lørdag den 8. april. En dejlig arbejdsdag fra 9-16 med 

efterfølgende lækker middag serveret af linjefag Kokamok. Mere information og tilmelding følger. 

Dagene op til påske mandag den 10. - onsdag den 12. april. Venligst bemærk at disse dage er almindelige 

skoledage. 

mailto:be@baunehoej.dk


 
Bliveweekend fredag den 19. - søndag den 21. maj er bliveweekend for alle elever. Vi tager i mod eleverne 

fra den kommende årgang 2017/18. 

Forlænget weekend/kristi himmelfartsferie. Til gengæld holder vi fri fredag efter Krisi Himmelfartsdag den 

26. maj. 

Sommermøde og jubilartræf. Årets store sommerfest i det grønne afvikles lørdag den 10. juni. Sæt kryds i 

kalenderen og afvent nærmere information. 

Afslutning. Vi afslutter skoleåret lørdag den 24. juni.  

 

Mange hilsner  

På alle medarbejderes vegne 

Ulrik Goos Iversen 

 


