
                                                                                                                                                      
 

       Jægerspris den 30. oktober 2017 

Kære forældre 

Operation Dagsværk onsdag den 8/11 

Som tidligere nævnt deltager vi i år i Operation Dagsværk. Eleverne må - undtagelsesvis - aftale med jer, 

hvis de tager hjem tirsdag efter undervisning, så de kan være klar onsdag morgen til at arbejde. Vi 

skaffer selv et overblik over, hvem der overnatter på skolen og hvem der tager hjem. I skal derfor ikke 

skrive til os, hvis de tager hjem til Operation Dagsværk, men aftale det med dem selv.  

 

Forældresamtaler den 28. og 29. november 

Tirsdag og onsdag den 28. og 29. november indkalder vi til forældresamtaler. Samtalen, som ikke er 

obligatorisk, handler især om trivsel og parathed til ungdomsuddannelse. Elev, huslærer og en faglærer 

deltager. Venligst tilmeld jer ved at følge dette link. 

 

Stemningen på skolen er helt i top og vi kan slet ikke få hænderne ned over, hvor godt et elevhold vi 

har i år. Det er virkelig en fornøjelse at være sammen med jeres unge mennesker. Og med jer i øvrigt 

når lejlighed byder sig – fx til høstfesten og høstmarkedet. Tak for jeres bidrag til at dette blev en 

fornøjelig og stemningsfuld aften. 

 

Cykellygter, reflekser og trafik på skolen 

Vi vil gerne opfordre jer til at udstyre eleverne med kraftige cykellygter og smarte reflekser. Der bliver 

meget mørkt om eftermiddagen og morgenerne på vejene omkring Baunehøj og det er derfor vigtigt, at 

eleverne har gode lygter på cyklerne og meget gerne reflekser på jakker og tasker - også når de går fx 

ad alléen er det vigtigt at blive set. Når I selv kører i bil heroppe, så vær ekstra forsigtige i den mørke 

tid. 

 

Begivenheder før jul 

Mandag den 30. oktober kl 19.30: Højskoleaften med Signe Vahlun, næstforkvinde i Dansk 

Kvindesamfund. 

Onsdag den 15. november kl 19.30 (bemærk ændret dato): Gamle Elever Spiller Op. Elever fra tidligere 

årgange er inviteret til at komme og give smagsprøver på deres musikalske udvikling. Nuværende 

elever får også lov at tage scenen. Alle er velkommen. 

Søndag den 19. nov. skal eleverne møde ind ml. kl. 19.00 og kl. 20.30 pga. brobygning. 

Tirsdag den 21. november: Unge og Hash. Skolekredsen inviterer til foredrag med famileterapeut og 

forfatter, Anine Boisen. 

Tirsdag den 28. og torsdag den 29. november: Forældresamtaler.  

Torsdag den 30. november kl 19.30: Black in the USA, performance lecture in English by Gregory Boyd. 

Onsdag den 20. december kl 19.15-22.00: Julemøde. Til julemødet inviterer vi alle forældre og yngre 

søskende til en festlig og højtidelig juleafslutning.  

 

Vigtige datoer frem mod sommerferien 

Onsdag den 3. januar: Skoleåret genoptages. Tilbagekomst til skolen mellem 20 og 22. 

Tirsdag d. 23. jan. 2017: Uddannelsesaften: Med mor på job. Forældre fortæller om job og karriereveje. 

https://www.webtilmeldinger.dk/TilmeldingsFormularV2/Tilmelding.aspx?FormId=%7b9E6F806A-C724-4C34-844F-6E9358D5773F%7d


                                                                                                                                                      
 

Fredag den 19. januar: Eleverne fremlægger deres Obligatoriske Selvvalgte Opgave-projekter (OSO-

projekter). I uge 3 arbejder eleverne med deres faglige projekter og forældre og andre interesserede 

inviteres til at komme og overvære fremlæggelserne. 

Uge 7: Skolen er lukket til vinterferie 

Lørdag og søndag den 24. og 25. februar: Teaterforestillinger. Eleverne fremviser resultaterne af årets 

teaterprojekt. Weekenden er en skoleweekend, dvs. at eleverne skal blive på skolen denne weekend. 

Det er også i denne weekend, at Skolekredsen holder deres generalforsamling. 

Lørdag den 2. juni: Sommermøde 

Fredag den 29. juni: Sidste skoledag: Lukning, slukning og afslutning (kl cirka 15.30) 

 

Med venlig hilsen 

på medarbejdernes vegne  

Ulrik Goos Iversen 

 


