
 
Baunehøj Efterskole tirsdag den 7. februar 2017 

 
Kære forældre 
 
Tak for opbakningen til vores OSO-eftermiddag den 20. januar. Jeg håber I fik et godt indtryk af, hvad der rør sig 
blandt de unge også på den faglige front.  
 
Lige nu er vi i fuld gang med at forberede teaterugen dels ved at spore os ind på temaet Grænser og dels ved at øve 
kor og scener som kan indgå som byggeklodser i forestillingen. Det går rigtig godt, stemningen er god blandt elever og 
medarbejdere - den lyse tid stormer os i møde. 
 
Teaterugen er et højdepunkt på efterskoleåret, som vi glæder os meget til og forventer os alverdens mirakler af. 
Noget af det sidste vi siger til eleverne inden de tager på vinterferie på fredag er, at de skal vende tilbage udhvilede og 
klar til at være på fra starten - så det kan jeg så dele med jer for at I kan skubbe på i den anden ende (det ved jeg at I 
gør). 
 
Desuden vil vi opfordre jer til at komme og se forestillingen, der løber af stablen 3 gange: 
Lørdag den 25. februar klokken 15.00 
Lørdag den 25. februar klokken 20.30 
Søndag den 26. februar klokken 15.00  
 
Bemærk at det også er lørdag den 25. februar klokken 12.30-14.30, at Skolekredsen afholder Generalforsamling. I kan 
tilmelde jer forestillingen klokken 15.00 enten med eller uden generalforsamling.  
 
I kan tilmelde jer ved at følge dette link. 
 
Linket bliver lagt op på hjemmesiden umiddelbart efter vinterferien, så andre – fx tidligere elever og 
teaterfeinschmeckere i øvrigt – kan få muligheden for at tilmelde sig. 
 
Medarbejdere 
Desværre er vores lærer i friluftsliv og bevægelse Johanne Christiani blevet tilbudt et job som fagkonsulent på 
Købehavns Universitets friluftsvejlederuddannelse og stopper derfor hos os fra 1. marts. Det er vi meget kede af, fordi 
Johanne har været et vigtigt aktiv for skolen de sidste fire.  Vi er heldigvis langt med at finde kvalificeret erstatning for 
Johanne resten af skoleåret og jeg forventer at kunne have dækket de vigtigste huller inden vinterferien. 
 
Vi har for tiden to søde og dygtige lærerpraktikanter boende på skolen indtil uge 11. De kommer fra Metropol og 
hedder Brendon Lou Mochia og Oliver Wibroe. De er med i især bevægelse, friluftsliv, dansk og medborgerskab. 
 
Vi har også ansat en lærer i en tre-måneders løntilskudsstilling, Maria Zeruneith, som tidligere har været her i praktik. 
Maria har et godt tag på eleverne og så ved hun en masse om bl.a. havebrug og mad. Hun er derfor med i faget jord-
til-bord. 
 
Fnat 
Vi har haft et enkelt tilfælde af fnat. Det er meget vigtigt at I er opmærksomme på, om jeres børn skulle være 
angrebet og at vi bliver orienteret omgående.  
 

På alle medarbejderes vegne 

Ulrik Goos Iversen 

https://www.webtilmeldinger.dk/TilmeldingsFormularV2/Tilmelding.aspx?FormId=%7b7BEA49D0-F0BE-403F-B59E-899066DA980C%7d

