
 
Baunehøj den 25. august 2017 

Kære forældre 

I går fik eleverne mulighed for at byde ind på, hvilket 2. fremmedsprog – tysk, fransk, eller spansk – de 

ønsker at blive undervist i på Baunehøj Efterskole. Der var 38 der ønskede spansk, hvilket er cirka 20 mere 

end forventet og 10 mere end der maksimalt kan være på et hold.  

Jeg vil undersøge muligheden for at oprette to spanskhold eventuelt med en timelærer udefra. Det kan 

betyde at vi kommer lidt senere i gang med faget. Jeg vil dog heller ikke udelukke muligheden af, at ikke 

alle kan få spansk og vi derfor må lave en frasortering. 

Men først vil jeg gerne være sikker på, at alle har valgt rigtigt. Som jeg også sagde til eleverne, men måske 

ikke trængte igennem med, bør det være et engageret tilvalg af begynderspansk og ikke et fravalg af 

fortsættertysk/fortsætterfransk.  

Jeg vil derfor bede jer tage en god samtale derhjemme om konsekvenserne af at starte på et nyt 2. 

fremmedsprog. Især synes jeg, at I skal tale med dem om, hvad der er det hensigtsmæssige i forhold til 

deres videre uddannelse. Spansk i 10. klasse er en rigtig god idé, hvis man ønsker at fortsætte med spansk 

på gymnasiet. Men skal man have spansk i gymnasiet, er det et 3-årigt A-niveau-fag. Tysk og fransk som 

fortsætterfag kan man få på B-niveau. Endvidere har man kun retskrav på optagelse på de gymnasiale 

uddannelser, når man har haft 3 års sammenhængende undervisning i et andet fremmedsprog fx tysk eller 

fransk fra 7.-9. klasse.  

Desuden betyder et skifte på nuværende tidspunkt for mange, at de smider høsten af tre års arbejde med 

et sprog ud for at starte på et nyt, der også kan vise sig at være en stor mundfuld. Især er jeg bekymret for 

dem, der alligevel kommer til at have tysk eller fransk i gymnasiet og som så har haft et års pause fra 

sproget. 

Mange elever har en forståelig lyst til at ryste det gamle af sig og begynde på en frisk, men fransk og tysk på 

Baunehøj er jo også en ny start med nye lærere og kammerater – og vi har i al beskedenhed ret gode 

resultater med at rykke eleverne i disse sprog. Efter to eventyrlige uger på efterskole, kan en hurtig 

beslutning om at skifte fra tysk/fransk til spansk virke meget tillokkende. Jeg håber, at I vil hjælpe os, og i 

sær eleverne med at få tænkt og talt deres valg igennem også i dette lille, men for mange måske – i sidste 

ende - vigtige spørgsmål.  

Endelig vil jeg bemærke, at kun meget få elever (og forældre) har henvendt sig med henblik på muligheden 

for ikke at have et 2. fremmedsprogsfag. Denne mulighed gælder elever, der har store faglige udfordringer i 

dansk og matematik. Disse elever tilbydes målrettet, individuelt tilrettelagt undervisning i dansk og 

matematik, mens de andre elever har fransk og tysk. 

I må meget gerne svare på mailen i løbet af weekenden. Min mailadresse er ug@baunehoej.dk 

I er også velkommen til at ringe til mig på 30 35 73 03, hvis I har spørgsmål. 

Med venlig hilsen 

Ulrik 


