
Kære forældre. 

Her kommer lidt info ang. Brobygningsugen 20. til 26. nov. 

Heldigvis har alle elever fået deres 1. og 2. brobygningsprioritet, så i uge 47 er eleverne i Stenløse, 
Hillerød, Roskilde og Frederikssund. Dette betyder bl.a. at vi er nødt til at vende lidt op ned på 
dagsrutinerne, da vi skal spise morgenmad af flere omgange, for at alle kan ”nå i skole”. 

Vi tager imod eleverne hver eftermiddag i Spisehuset og får over en kop te snakket lidt med dem om 
dagen. Ellers går aftenen som vanlig, dog går vi lidt tidligere i seng, da nogle af eleverne skal op meget 
tidlig. 

Der er lige et enkelt praktisk problem, som vi gerne vil have jeres hjælp til: I weekenden den 27.-28. 
november, vil alle elever være på en brobygningsskole om fredagen. Vi foreslår, at de elever, der ikke 
ønsker at være på Baunehøj i weekenden må tage direkte hjem fra brobygningsskolerne. Vil I godt selv 
aftale dette med jeres børn, så vi ikke behøver at indhente jeres tilladelse til at give dem weekendfri på 
denne måde.  

Søndag den 19. nov. skal eleverne møde ind ml. kl. 19.00 og kl. 20.30 af hensyn til 
madpakkesmøring. Det er vigtigt, at tidspunktet overholdes, da eleverne søndag aften får udleveret en 
rejseplan m.v. 

Skolen betaler rejseudgifter mellem Baunehøj og brobygningsskolen, ikke transport i forbindelse med 
weekender. 

Har jeres barn et rejsekort selv, ville det være en god ide, at de medbragte dette til brug i nødstilfælle. 
Når skoleåret er slut, vil I sammen med jeres depositum få jeres udlæg betalt. I skal, af hensyn til vores 
revisor, i så fald aflevere en oversigt over forbruget udskrevet fra rejsekortet. 

Det er et krav fra ministeriet, at eleverne skal bo på Baunehøj i brobygningsperioden, så derfor skal 
sygemelding, fravær på brobygningsskolen m.v. gå gennem Karen. Hun kan i perioden derfor altid 
kontaktes på mobil 21 60 86 53. I kan også lægge besked hos Lene på kontoret 4753 0023. Eller via e-
mail: kc@baunehoej.dk. 
 
 
 
Tirs. d. 23. januar kl. 20 afholder vi arrangementet: Med mor (m/k) på arbejde 

 

Arrangementet er en uddannelsesaften, hvor I som baunehøj-forældre fortæller om jeres arbejdsliv.  
I den anledning efterlyser vi forældre, som vil komme og fortælle om deres erhverv, uddannelses- og 

erhvervsveje. 

Naturligvis håber vi på at kunne præsentere et bredt udvalg af erhverv og vil være rigtig glade, 

hvis I vil komme på banen i rigt mål. 

Vil du/I bidrage til dette arrangement; skriv til kd@baunehoej.dk  

 
 
Venlig hilsen 
Kristian og Karen 
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