
 
Baunehøj Efterskole fredag den 26. januar 2018 

 
Kære forældre 
 
Tak for jeres store opbakning til fremlæggelserne af elevernes OSO-opgaver. Jeg synes det blev en 
rigtig fin eftermiddag, først og fremmest pga. elevernes gode og spændende projekter, men helt 
bestemt også i kraft af jeres fremmøde og nysgerrighed. 
 
I dag er vi halvvejs gennem skoleåret, vi er hundrede elever og stemningen er mægtig. Onsdag 
aften tvang jeg mig ud af min varme lænestol for at gå til aftensang med Frederik og eleverne i 
Udsigten. Jeg blev belønnet med en næsten magisk aften med kraftfuld fællessang, saxofonsoli og 
en fortættet og varm atmosfære som kun efterskoleelever kan skabe den. Jeg glæder mig og har 
store forventninger til anden halvleg med dette dejlige elevhold! 
 
Teateruge og forestillinger 
De kommende to uger frem mod vinterferien er helt almindelige uger og vi bruger, hvad vi har af 
overskud til at tune ind på teaterugen i uge 8. 
 
Vi håber at de fleste af jer når at komme og se forestillingen, der løber af stablen 3 gange: 
Lørdag den 24. februar klokken 15.00 
Lørdag den 24. februar klokken 20.30 
Søndag den 25. februar klokken 15.00  
 
I kan tilmelde jer ved at følge dette link.  
 
Bemærk at det også er lørdag den 24. februar klokken 13.00-14.30, at Skolekredsen afholder 
Generalforsamling. Vi håber mange af jer vil tilmelde jer både generalforsamling og forestilling.  
 
Linket bliver lagt op på hjemmesiden den 2. februar, så det er en god idé at tilmelde jer inden. 
 
Faste vikarer 
Vi er ved at køre et hold af faste vikarer ind, som kommer til at overtage skolen i tre dage i løbet af 
foråret, hvor skolens faste medarbejderstab skal på studietur. Det drejer sig om fire uddannede 
lærere, to næsten færdiguddannede lærerstuderende og en kok, som alle kender skolen særdeles 
godt fra tidligere ansættelser og praktikperioder. 
 
Fire af dem er vagter i denne weekend, Brendon Lou Mochia, Oliver Wibroe, Anne Sofie Juul og 
Rebekka Abildtrup Hansen. 
 
Fritagelser 
I forbindelse med besøg på ungdomsuddannelser her i januar måned har vi kunnet konstatere, at 
nogle af jer ikke helt har vores fritagelsesprocedure på plads endnu. Så her kommer den igen: 
 

https://www.webtilmeldinger.dk/TilmeldingsFormularV2/Tilmelding.aspx?FormId=%7b7BEA49D0-F0BE-403F-B59E-899066DA980C%7d


 
Husk at fritagelse sker ved at skrive i god tid til kontoret på be@baunehoej.dk med en præcis 
angivelse af fra- og tilrejsetidspunkter og årsag til fritagelsen. Vi læser ikke mails i weekenden, 
så hvis I i løbet af weekenden finder ud af, at eleven ikke kommer tilbage på skolen søndag 
aften skal I ringe på skolens nummer 4753 0023 søndag mellem 20 og 22. 
 
Husk også at efterskole, som er en dansk patenteret mirakelmedicin mod ungdomssløvsind, 
teenage angst, demokratisk apati og ensomhed, kun virker når man tager den. Hver eneste 
morgensang, bevægelsestime og medborgerskabslektion tæller ligesom matematik og tysk-
timerne. 
 
 
 

På alle medarbejderes vegne 

Ulrik Goos Iversen 
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