
 
 

Baunehøj Efterskole tirsdag den 11. december 2018 
 
Kære forældre 

 
 

Denne forældremail indeholder vigtig information om 
 

 Julemøde 

 Opstart efter nytår og Åben Aften  
 OSO-fremlæggelser 

 Fritagelser og besøg på uddannelsesinstitutioner  
 
 

Julemøde… 
hedder det på Baunehøj, der andre steder måske ville blive kaldt en 
juleafslutning. Eleverne skal bl.a. i Skoven Kirke, hvor Tino i år vil holde årets 

juleprædiken og vi skal have en hyggelig julemiddag.  
 

Forældre og søskende er inviteret til afslutning  
 

onsdag den 19. december klokken 19.15-22.00 

 
Vi starter med at drikke gløgg og spise æbleskiver i husgrupper – 

drengehusgrupperne går i Udsigten, mens pigehusgrupperne er i Spisehuset. 
Klokken 20.00-21.30 samles vi i gymnastiksalen til sang og underholdende 
indslag.  Derefter rydder vi op i en halv times tid og går på juleferie. 

 
Opstart efter nytår  
Skoleåret genoptages onsdag den 2. januar, hvor eleverne skal være tilbage på 

skolen mellem klokken 20 og 22. Torsdag og fredag den 3. og 4. januar rejser vi 
til måneni som forberedelse til årets teaterforestilling og eleverne kommer også til 

at bruge lidt tid på at forberede deres OSO-opgaver. 
 
Åben Aften den 10. januar 

Onsdag den 10. januar holder vi Åbent Hus i anledning af det landsdækkende 
arrangement Efterskolernes Aften. Arrangementet der spænder af mellem 17 og 

21, henvender sig primært til unge i 7.-8. klasse, der overvejer et 
efterskoleophold. Så hvis I kender nogen, der kunne trænge til et år på Baunehøj, 
er I velkommen til at sende dem i vores retning. Skolen er fyldt op både med pige- 

og drengepladser til næste skoleår (2019/20), mens vi til skoleåret 2020/21 (dvs. 
for elever der nu går i 8. klasse) har ledige drenge- men ingen pigepladser.  

 
 
 



 
OSO-fremlæggelser fredag d. 18. januar kl 15-18 

Eleverne fremlægger deres OSO-opgaver fredag d. 18. januar om eftermiddagen 
mellem klokken 15 og 18. Alle interesserede er velkommen til at komme og 
overvære fremlæggelserne. I løbet af OSO-ugen den 14.-18. januar får vi lagt et 

skema for fremlæggelserne, så I kan få at vide, hvornår jeres unge menneske 
fremlægger. Det er eleverne selv, der formidler deres egen termin til forældrene. Vi 

vil gerne opfordre jer til at komme til flere fremlæggelser. Det er en rigtig god 
øvelse for vores elever at fremlægge for – næsten – fremmede voksne.  
OSO står for obligatorisk selvvalgt opgave og har på Baunehøj karakter af en 

tværfaglig projektopgave knyttet til elevens uddannelsesønsker. For de voksne er 
det en sjælden lejlighed til at få et indblik i de unges tanker og forestillinger om 

fremtiden. 
 

Besøg på ungdomsuddannelser og fritagelser 

Januar er højsæson for besøg på ungdomsuddannelser og vi har nogle år været 

lidt på overarbejde med at holde styr på hvilke elever, der er på skolen. Ikke med 

denne årgang selvfølgelig. Det er jer forældre, der bestemmer, hvornår jeres børn 

skal have fri. Spørg mig ikke, om der sker noget vigtigt på Baunehøj Efterskole, 

for det gør der hver dag. Vi ønsker, at vores elever er her så meget som muligt, 

men respekterer selvfølgelig jeres valg.  

 

For det andet: Når I fritager, så skriv en mail til be@baunehoej.dk med elevnavn, 

nummer, årsag til fritagelsen og tidspunkter for afgang og tilbagekomst i så god 

tid, at vi kan nå at få det ind i vores system. Tak for jeres forståelse. 

 

Teateruge, forlænget weekend og Baunehøj on Tour 

Den ottende uge i året 2019 vil verden blive vidne til Baunehøj Efterskoles 

teaterforestilling, der i år tager sit udgangspunkt i Månen. En konkurrerende 

kulturinstitution i oplandet har selvfølgelig haft deres spioner ude og opsnappet 

vores ideer, men hvis I vil opleve den ægte vare, skal I sætte kryds i kalenderen 

weekenden den 23-24. februar, hvor vi i tilfælde af en vellykket landing vil have 

forestillinger for offentligheden. Der kommer orientering om tidspunkter og 

tilmelding ud i god tid inden.  

Strabadserne i forbindelse med teaterugen taget i betragtning, holder vi lang 

weekend den 1. marts, sådan at eleverne har fri torsdag eftermiddag den 28. 

februar.  

I de tre dage op til påske den 15.-17. april tager vi alle elever med på kor-turné, 

hvor vi besøger to venskabeligt indstillede efterskoler og synger koncerter rundt 

omkring på Sjælland. 

 

mailto:be@baunehoej.dk


 
Men foreløbigt koncentrerer vi os om at komme godt igennem 

terminsprøver, som ligger torsdag til tirsdag og ikke mindst julemødet på 

næste onsdag. 

 

Vi glæder os til at se jer i julehumør på onsdag den 19. december kl 19.15. 

 

De bedste julehilsner 

På alle medarbejderes vegne 

Ulrik Goos Iversen 

 

i Vi tager ikke rigtigt til månen. 

                                                           


