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Jægerspris den 31. maj 2018 
 
 
Kære kommende elev – og dine forældre 
 
Valg af 2. fremmedsprog. 
I forbindelse med skemalægningen til skoleåret, har vi brug for at vide, om du 
foretrækker tysk, fransk eller spansk som 2. fremmedsprog (ud over engelsk som er 
obligatorisk). Prioriteten foretages via dette link.  
Vær opmærksom på følgende: 
 
Tysk og fransk:  
Har du ikke haft tysk eller fransk som prøveforberedende fag i mindst 3 år herunder 9. 
klasse, skal du vælge det på Baunehøj, hvis du ønsker fransk eller tysk som 
fortsættersprog på gymnasiet.  
 
Hvis du skal i gymnasiet efter 10. klasse og ønsker tysk eller fransk som som 
fortsættersprog i gymnasiet, er det klogt at vælge det på Baunehøj i 10. klasse.   
 
Spansk i 10. klasse er en god idé, hvis du ønsker at fortsætte med spansk på gymnasiet. 
Men husk at spansk på gymnasiet er et 3-årigt A-fag, mens fortsætter-tysk eller fransk 
kan vælges som et 2-årigt B-niveaufag.  
 
Så lad være med at vælge spansk for at slippe for tysk eller fransk. Vælg spansk fordi du 
har besluttet dig for at lære sproget og vil bruge meget tid på det de kommende år.  
 
Individuel undervisning 
Fravælger du at have 2. fremmedsprog, skal der lægges en anden plan for dig i de tre 
timer om ugen. Det kalder vi individuel undervisning og betyder for de fleste fleksibel 
undervisning på et lille hold med fokus på ekstra dansk og matematik. I særlige tilfælde 
laver vi andre aftaler, som typisk går ud på at gå med i noget praktisk arbejde i køkkenet 
eller rundt omkring på skolen. 

 
Vi vil bede om jeres tilbagemelding senest den 14. juni 2018. 
 
Fredag den 17. august 2018 kl. 18.00 Tour de Baunehøj 
Skolekredsen inviterer forældre til samvær på skolen mens eleverne er på introtur. Vi 
skal lære hinanden og Baunehøj bedre at kende. Invitation kommer senere. 
 
Skolepenge 
Vi har netop udsendt betalingsopgørelser med mail. Vær opmærksom på, at 1. rate 
forfalder 1. august 2018.Hvis der er spørgsmål til betalingsopgørelserne, er I velkomne til 
at kontakte Lene på kontoret. 
 
Med ønsket om en flyvende sommer. 
 

På skolens vegne 
Ulrik Goos Iversen, Forstander 

https://www.webtilmeldinger.dk/TilmeldingsFormularV2/Tilmelding.aspx?FormId=%7bCD018FA8-806F-4C5A-AF4D-385F3A6FD979%7d

