
 

 
 

Baunehøj Efterskole mandag den 17. september 2018 

 

Kære forældre! 

I denne uge har vi fagdage i dansk og engelsk mandag-tirsdag og linjefagsdage 

onsdag-torsdag. Fredag skal 13 medarbejdere vidensdele om emnet Sårbare unge 

på Flakkebjerg Efterskole hele dagen. Så Karen, Andreas og vores vikar Rebekka 

bliver hjemme og laver skole med eleverne sammen med noget, der hedder Robust 

Borger. Læs mere om dem her.  

I næste uge er det Høstuge, hvor eleverne skal veksle mellem smagsværksteder og 

høstgrupper. I de første skal de smage på en række forskellige frugt og 

grøntsager, samt lave mad. I høstgrupperne skal der høstes, mostes og 

produceres fødevarer med mere.  

 

Høstfest og Høstmarked torsdag den 27. september 

Forældre og søskende er inviteret til høstfest torsdag den 27. september kl 18-21. 

Det foregår sådan, at forældre tager mad med til sig selv og deres børn. Elever, 

der ikke får besøg til høstfest sørger vi for mad til. Til festen skal der naturligvis 

danses og synges en del og en gruppe elever vil også forberede et lille høstspil. 

Umiddelbart inden høstfesten afholder vi et lille høstmarked, hvor nogle af vores 

produkter kommer til salg. Der vil også være eksempler fra vores 

smagsværksteder, som eleverne har været igennem mandag til onsdag. 

Høstmarkedet varer fra kl 16.00 -17.30. Alle er velkommen. 

 

Bliveweekend og forlænget weekend 

Den sidste weekend af september, den 28.-30/9 kommer eleverne ikke hjem på 

weekend. Vi har besøg af sidste årgang, årgang 2017/18, som laver spas og løjer 

hele lørdagen. Søndag har vi Åbent Hus i anledning af Efterskolernes Dag. I kan 

læse mere om Åbent Hus her og evt dele linket, hvis I kender nogen, der kunne 

have glæde af at besøge os. Bemærk at alle pladser til skoleåret 2019/20 er besat 

– det kan dog stadig give mening for drenge at blive skrevet på venteliste.  

 

Weekenden efter, den første weekend i oktober, starter til gengæld allerede 

torsdag den 4. oktober. Vores erfaring er, at det er en rigtig god idé at alle 

kommer hjem og tager en timeout i den weekend. Brug meget gerne den frie 

https://www.robustborger.dk/folkeogefterskole/
http://www.baunehoej.dk/efterskolernes-dag/


 

 
 

fredag til at få ordnet tandlægebesøg og andre ærinder, så vi får minimeret 

fraværet i de øvrige uger. 

 

Medarbejdere 

Desværre når vores lærer i friluftsliv, engelsk og Landeriets husgruppelærer Kevin 

Ryberg ikke at blive frisk til at starte på arbejde efter efterårsferien. Vi er så 

heldige at have Andreas i stedet, som har lovet at blive til og med jul. Indtil videre 

fortsætter Tino som huslærer for landeristerne. Når vi når lidt længere hen i 

efteråret vil vi tage stilling til, hvordan vi vil gøre efter jul. Jeg håber I har 

forståelse herfor og kontakter mig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer. 

Det samme kan jeg sige om, at vores matematik- og designlærer Maria går på 

forældreorlov fra den 22. oktober. Hendes designtimer overtages af Maja, mens vi 

ansætter en ny lærer, Mie Schæffer til at varetage matematik og vagter. Mie er en 

god ven af skolen og har besluttet at holde et års pause fra sine lægestudier. Mie 

flytter ind i stuelejligheden i Landeriet.  

 

Medarbejderboliger på skolen 

Da Peder er flyttet til Slangerup er der sket nogle forskydninger i vores 

medarbejderboliger, som nu er beboet således 

 Karen bor i Frennebo, 

 Jan bor i Standeriet, 

 Bjørn flytter ind i Landeriet, 1. sal, 

 Kristian flytter med familien, Signe, Sofus og Anton op i Sommerhuset bag 

ridehallen, 

 Ulrik bor i Forstanderboligen i Baunehøjgården, 

 Nele bor i Baunehøjgården på 1. sal,   

 Og Mie får et værelse i stueetagen i Landeriet. 

Endelig vil jeg fortælle at jeg selv fraflytter min bolig pr 1. februar 2019. Jeg har 

købt et hus i Jægerspris sammen med min kone, Esther. Min fraflytning kommer 

ikke til at betyde nogen ændringer i min tilknytning og ansættelse på Baunehøj 

Efterskole. Vi forventer desuden at lejemålet overtages af en medarbejder. 

 

 

 



 

 
 

Arrangementer 

Jeg vedhæfter en ny oversigt over arrangementer frem til jul og gør opmærksom 

på to rettelser: 

 Skolekredsens arbejdsdag, hvor man kan få lov til at være med til at 

klargøre have og udeområder til vinteren er lørdag den 27. oktober kl 9-16 

 Julemødet for forældre og små søskende er onsdag den 19. december kl 

19.15-22.00 

Desuden er der kommet et forældrearrangement til: 

Søndag den 25. november kl 15-17: Forstå din teenager med Grethe Lindbjerg 

Sørensen. Skolekredsen afholder søndag den 25. november kl 15-17 et 

arrangement for forældre og andre interesserede med foredrag af Grethe Lindbjerg 

Sørensen. Læs mere om foredraget her.  

Endelig vil jeg henvise til den meget flotte omtale af skolen og især Kokamok i 

Politikens Efterskoletillæg i sidste uge. I kan læse det meste af artiklen her.  

 

Med venlig hilsen 

på alle medarbejderes vegne 

Ulrik Goos Iversen 

https://grethelindbjerg.dk/foredrag-kurser/
https://politiken.dk/indland/art6697831/%C2%BBDet-handler-om-at-maden-ikke-bare-er-noget-der-skal-%C3%A6des-og-s%C3%A5-f%C3%A6rdig%C2%AB

