
 
  

Baunehøj Efterskole tirsdag den 6. november 2018  

  

Kære forældre!  

Så er der igen hilsner fra Baunehøj, der står udsædvanligt smukt i rød-gule 

efterårsfarver. Usædvanligt i hvert fald for november måned, hvor kulden plejer at have 

pillet de fleste blade af træerne.  

 

Med elevholdet står det også fornuftigt til, selv om det ekstraordinære novembervejr ikke 

helt afmonterer den tristesse som årstiden og den fase efterskoleåret uværgeligt medfører 

efter de første 2½ måneder.  

 

Vi gør så meget vi kan ved at have mange gode eftermiddags- og aftenarrangementer og 

ved at være tæt på eleverne. I dag har vi startet en ny elev op, Ibrahim hedder han, og jeg 

håber at han og alle vores initiativer kan være med til at holde skolelivet frisk og 

vedkommende for alle elever. 

 

Invitation til forældresamtaler 

Som tidligere annonceret afholder vi forældresamtaler den 28. og 29. november. Der er 

tale om korte møder på tyve minutter med elev, forældre, husgruppelærer og en faglærer. 

Mødet handler om elevens trivsel og faglige niveau i forhold til ungdomsuddannelse i det 

kommende skoleår. Forældresamtalen er et tilbud som I kan gøre brug af ved at tilmelde 

jer via dette link.  

 

Vennekræsen 

Den 22. oktober udsendte vi en besked fra Vennekræsen vedrørende deres næste fest 

fredag den 16. november. Mailen skulle have været indrammet af en ”disclaimer” fra 

skolen, som kommer her: 

 

Skolen har ikke noget med Vennekræsens fester at gøre og der deltager ingen 

medarbejdere ved deres arrangementer. Vi har med andre ord heller intet ansvar 

for hvad der sker til festerne. 

 

Når Vennekræsen beder om adgang til jeres mailadresser må vi fortælle dem, at dem må 

og vil vi ikke udlevere, men vi vil gerne hjælpe med at sende en mail ud til jer, der dels 

informerer om festen og dels hidkalder forældrehjælp til afviklingen af festerne. Generelt 

er vi også stolte af at der er et godt forhold på tværs af årgangene og vi synes sådan set 

det er en gevinst for vores nuværende elever, at de får adgang til et netværk der rækker 

ud over deres egen årgang. 

 

Når det er sagt, så har der også været forældre, der har udtrykt bekymring over de unges 

festkultur både hvad angår alkohol, men også måden de inviterer og ikke inviterer 

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


 
hinanden til private fester og sammenkomster i weekenderne. Derfor har vi drøftet begge 

dele med eleverne på deres Bauneting og i husgrupper.  

 

Jeg overvejer om der er interesse i forældrekredsen for et aftenarrangement, hvor vi kan 

debattere disse ting? Hvis der er, hører jeg meget gerne fra jer; meget gerne også med 

inputs til dagsorden/indhold til sådan en debataften.  

 

Skolekredsens foredrag Forstå din teenager v/Grethe Lindberg 

Det kan være at nogle af emnerne passer til Skolekredsens kommende arrangement 

Forstå din teenager. I hvert fald vil jeg varmt anbefale foredraget med Grethe den 

25/11 kl 15-17. Eleverne er også meget velkomne, så tag dem endelig med, hvis I 

alligevel kommer herop.  

 

Der behøves ingen tilmelding, men elever som ikke er tilmeldt weekenden bedes fortælle 

senest fredag morgen, hvis de kommer til foredraget søndag. Så kan vi sikre os, at vi har 

aftensmad nok til dem søndag.   

 

Husk at I også er velkommen til at vores andre højskolearrangementer, som I kan læse 

om her. Allerede i aften kommer Aske Kreilgaard og fortæller om flygtninge i Europa og i 

sær om sit år i den berygtede lejr The Jungle i Calais i Frankrig. 

 

På alle medarbejderes vegne 

Med venlig hilsen 

Ulrik Goos Iversen 

 

 

Med venlige hilsen  

Ulrik Goos Iversen 

http://www.baunehoej.dk/kommende-arrangementer/

