
 
Baunehøj, den 8. september 2017 

Kære forældre 

Vi er kommet godt i gang med hverdagen, eleverne har fundet ind i deres skemaer og det meste kører som 

det skal. Først og fremmest har vi en engageret elevflok med masser af talenter, livsglæde, gå-på-mod og 

vilje til at være der for hinanden. Det er simpelthen en fornøjelse at være med til. 

Arbejdsdag den 16. september kl 9-16 

Som tidligere udmeldt har vi et uforligneligt tilbud til forældre og andet godtfolk om at komme herop og 

være med til en dags hårdt, fysisk arbejde i skov, mark og eng under ledelse af tidligere delingsfører og 

gardehusar Jan Schultz Jørgensen. Det er sundt for både sjæl og krop. Indsat nedenfor er tidligere udsendte 

oplysninger om dagen: 

 

Vi starter kl 9.00 i Spisehuset med en kop kaffe, en bolle og fordeling til dagens opgaver. Klokken cirka 12 
spiser vi frokost - i det fri, hvis vejret tillader det. Klokken 15.30 slutter arbejdsdagen med kaffe og kage i 
Spisehuset. Nogle af opgaverne bliver 
 

 Vinterklargøring af urtehaven 

 Beskæring/Træfældning 

 Kratrydning 

 lettere opgaver, køkkenhold med videre  

 Tømrerarbejde mm 
 
Desuden har vi altid brug for folk til. Jan Jørgensen organiserer arbejdet og forsøger i god tid at fordele os 
på hold. Når I tilmelder jer, må I derfor gerne gøre opmærksom på særlige kompetencer, begrænsninger 
eller hvor I gerne vil sættes ind. I må også gerne oplyse, hvilket udstyr I kan medbringe på dagen – motorsav 
fx. 
 
Har du forslag til andre projekter, tanker om udsmykning eller lignende, er du velkommen til at komme med 
forslag. Vi vil meget gerne inspireres.  
 

Tilmelding til Jan på js@baunehoej.dk senest tirsdag den 12. september. 
 

Høstfest torsdag den 5. oktober kl 18.30 til cirka 21.30 

Vi vil meget gerne se alle forældre med søskende til høstfest den 5. oktober klokken 18.30. Konceptet er at 

vi pynter og dækker op Ridehuset til fælles høstmiddag, lege, dans, høstspil og musik. Forældrene 

medbringer mad og drikke til sig selv og deres barn/børn. De elever, hvis forældre ikke kommer, sørger vi 

for. Vi laver også kaffe, te og kage. Husk praktisk/varmt tøj. 

 

Høstmarked torsdag den 5. oktober kl 15.30-18.00 

Samme eftermiddag afholder vi høstmarked, hvor alle er inviteret. Til høstmarkedet sælger vi ud af 

overskydende most, sylt og andre produkter, som vi har lavet i løbet af høstugen. Der vil også være indslag 

med gøgl og lege.  

mailto:js@baunehoej.dk


 
 

Computere 
Fra den 11. september vil lærerne gerne kunne bruge computere i undervisningen og vi vil derfor bede jer 
om, at eleverne tager deres bærbare computere med herop. Hvis eleven ikke har sin egen computer, har vi 
mulighed for at stille en til rådighed. 
 
Lygter og reflekser 
Den mørke tid nærmer sig – hjælp eleverne med at være godt forsynede med cykellygter og reflekser. 
Reflekser er vigtige også til morgenløbere og aftengængere på alléen. 
 

Bliveweekend og forlænget weekend 

Husk at weekenden den 22.-24. september er en bliveweekend, hvor vi får besøg af en stor gruppe elever 

fra sidste årgang. Søndag har vi Åbent Hus kl 13.00-17.00 i forbindelse med Efterskolernes Dag. Vi plejer at 

få et sted mellem 300 og 600 gæster på denne dag, hvor eleverne viser linjefagene og koret frem. 

 

Den efterfølgende weekend er til gengæld forlænget, sådan at eleverne sendes hjem torsdag den 28. 

september efter sidste undervisningstime, som slutter klokken 15.15. 

 

Fotos på Facebook ©™ 

Som nogle af jer har bemærket, lægger jeg en del billeder op på vores Facebookside. Læg også mærke til 

elevernes (og vores) blogopslag på vores hjemmeside. 

 

Fra kontoret 

Der kommer masser af dejlige breve og pakker. Vil I være søde at sætte elevnummer på – det letter 

distributionen rigtig meget. Tak. 

 

 

På alle medarbejderes vegne 

Venlig hilsen 

Ulrik Goos Iversen 

https://www.facebook.com/BaunehoejEfterskole/photos/a.1633794736693102.1073741835.153757114696879/1647674835305092/?type=3&comment_id=1660739447331964&reply_comment_id=1660752350664007&force_theater=true&notif_t=photo_comment&notif_id=1504859775057809
http://www.baunehoej.dk/at-starte-paa-efterskole-er/

