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Baunehøj Efterskole torsdag den 29. juni 2017 

 

Kære kommende Baunehøjelev og dine forældre! 

Endnu et spændende skoleår er afviklet på Baunehøj Efterskole og vi har nu tid til rigtigt at glæde 

os til at lære jer at kende, det nye hold! Vi håber du også har haft et godt år og at du også glæder 

dig til næste skoleår. 

Mens du går på Baunehøj skriver vi en forældremail til alle forældre cirka en gang om måneden 

med forskellig vigtig information. Vi prøver dermed at holde et tilstrækkeligt informationsniveau, 

som gør at dine forældre kan føle sig orienterede, uden at de behøver vide alt. 

Den vigtigste information i denne mail er 

Skolen er åben den 26.-28. marts, dagene op til påske, så der kan I ikke holde ferie.  

Jeg beklager, at vi er kommet til at melde noget andet ud i maj og håber ikke I er allerede har 

arrangeret ferie i de tre dage. 

 

Skolestart den 13. august 2017  

Vi forventer I ankommer til skolen søndag den 13. august mellem klokken 13 og klokken 14. 

Forældrene sendes hjem igen klokken cirka 16.30.  

Foreløbige datoer til kalenderen 

18. august 2017: Tour de Baunehøj kl. 18.00. Skolekredsen inviterer alle forældre til et festligt 
arrangement på Baunehøj, mens eleverne er afsted på cykeltur. Alle tiders mulighed for at komme 
ind bag kulissen. Yderligere information følger. 

31. august 2016 kl 19.30-21.30: Kom og se. Eleverne inviterer til housewarming. Her kan I invitere 
venner, tanter og bedsteforældre som endnu ikke har set det, der er ved at blive jeres nye hjem. 
Yderligere information følger. 

5. oktober 2016: Høstmarked og høstfest. Eleverne laver høstmarked og inviterer efterfølgende til 
en uformel aften med madkurv, fællessang og aktiviteter i det fri. Festen starter i ridehallen kl. 
18.30. Forældre medbringer mad, drikkevarer og service. Vi sørger vi for musik, kage og kaffe. 
Efter spisning danser vi fællesdans og hygger os sammen. 
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Obligatoriske bliveweekender  

18.-20. august 2017  

22.-24. september 2017  

23.-25. februar 2018  

4.-6. maj 2018  

 

Forlængede weekender 

24.-27. august 2017: Eleverne får fri torsdag 24. august klokken 15.30.  

28. september-1. oktober 2017: Eleverne får fri torsdag den 28. september kl. 15.30 

1.-3. marts 2018: Eleverne får fri torsdag den 1. marts kl. 15.30 

9.-13. maj 2018: (Kr.Himmelfart) Eleverne får fri onsdag den 9. maj kl. 15.30  

 

Vi opfordrer til, at så mange nødvendige tandlægebesøg, lægekontroller o.l. som muligt lægges i 
disse fri-weekender, så vi får færre fritagelser andre dage. 

 

Bemærk også at feriefritagelse ud over de fastsatte ferier koster et gebyr. Se forældrehæftet. 

 

Nyansættelse 

Vi har ansat to nye lærere, som ikke er præsenteret i forældrehæftet: Kirstine Kolling Hansen skal 
undervise bl.a. i matematik, og medborgerskab. Kirstine, som skal være huslærer i Frennebo Stuen 
sammen med Peder Esmann, var også med til forældredagen i maj. Maja Gerner Pedersen skal 
undervise i bl.a. matematik og design. Maja er barselsvikar for Maria Nørgaard Klagenberg, der går 
fra allerede den 20. august. 

Nu går vi på ferie. Vi er tilbage igen på kontoret fra mandag den 31. juli, hvor vi er parate til at 
svare på eventuelle spørgsmål.  

Indtil da vil vi bare ønske jer en rigtig dejlig ferie. Vi glæder os til at se jer! 

 

Rigtig god sommer! 

 

Med venlig hilsen 

på medarbejdernes vegne  

Ulrik Goos Iversen 

 


