
 

 
 

Baunehøj Efterskole fredag den 24 august 2018 

 

Kære forældre! 

Tak for jeres opbakning til vores åbningsdag og Tour de Baunehøj.  

Vi tror vi er kommet rigtig godt i gang med årgang 2018/19 og at det er sendt 
hjem i går glade og udmattede. I næste uge starter den mere almindelige 

trummerum, hvilket også bliver meget rart. 

 

Tilbagekomst til skole søndag 

Eleverne skal være tilbage på skolen på søndag mellem klokken 20 og 22. Det er 

Jan, der tager i mod og det er vigtigt at alle elever melder ind på kontoret. 

 

Er der sket noget i løbet af weekenden som gør at eleven ikke kan være her, skal 

forældre ringe til skolens nummer 47530023 søndag mellem klokken 20 og 22. 
Hvis I har taget dem fri skal I ikke ringe. Fritagelser sker som bekendt til vores 

mail be@baunehoej.dk mandag til fredag til kl 14.00. 

 

Bemærk at der stadig er togbusser mellem Valby Station og Frederikssund 

Station. Almindelig togdrift starter, om Gud vil, på mandag. 

 

Skema og hold 

Eleverne fik et skema og en holdliste med hjem, hvoraf de nemt skulle kunne 
regne deres eget skema ud. I kan jo lige spørge dem om de forstår deres skema. 
Der er sneget sig en enkelt fejl ind i holdlisterne, så der står at Nele (NA) skal 

have hold 5 i engelsk. Det er Andreas (AG) der skal have hold 5.  

Vi har forsøgt at dele eleverne efter deres faglige niveau, men beskeden til dem er 

også, at hvis de eller deres lærere oplever, at de ikke er placeret rigtigt, så vil vi 
forsøge at flytte dem. De fleste elever bør være placeret rigtigt og vi flytter ikke om 

på holdene af andre grunde. 

 

Mønttelefoner 

Vi har nedlagt vores mønttelefoner, da vi ikke mere kan få service til dem. 

Eleverne kan i stedet benytte sig af almindelige telefoner som er opsat i  de fire 

huse, hvor mønttelefonerne før sad. 
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Indholdsplan mm 

Hvis I har trang til at læse mere om fag og aktiviteter, kan jeg anbefale skolens 
indholdsplan, og andre oplysninger som ligger på vores hjemmeside. Her ligger 

allerede tre meget fine blogopslag fra denne årgang. Kulørt stof, billeder kommer 
på vores Facebookside, når de sidste samtykkeerklæringer er kommet i hus – og 
når vi har læst dem alle igennem, så vi ved om der er elever der ikke må få deres 

billeder på facebook. 

 

Vedlagt dette brev er også en oversigt over kendte arrangementer ind til jul. 

 

Med venlig hilsen 

på medarbejdernes vegne  

Ulrik Goos Iversen 

http://www.baunehoej.dk/wp-content/uploads/2018/08/Indholdsplan-2018-19-red1.pdf
http://www.baunehoej.dk/wp-content/uploads/2018/08/Indholdsplan-2018-19-red1.pdf
http://www.baunehoej.dk/wp-content/uploads/2013/09/Indholdsplan-2016-17-red1.pdf
https://www.facebook.com/BaunehoejEfterskole?fref=ts

