
Tilmeld

E F T E R S K O L E

”Baunehøjugen for unge er en fantastisk 
oplevelse, hvor man møder nye mennesker 
og oplever sammenhold, fællesskab og 
unge, der tør være sig selv.” (Regitze, 
deltager)

Velkommen til 
Baunehøj 
Baunehøj ligger meget smukt ved Isefjorden i 
Hornsherred, 8 km nord for Jægerspris. Rammerne 
omkring skolen er helt enestående med skov og 
strand, himmel og hav! 
Baunehøj er en almendannende efterskole. 
Dette betyder, at vi ønsker at udvikle vore elever 
på mange områder. De skal lære at bruge både 
hoved, hænder, krop og hjerte — lære at blive hele 
mennesker.

Skolens 
værdigrundlag:
”Baunehøj Efterskole er en historisk-poetisk skole, 
der arbejder ud fra et grundtvigsk livssyn. Skolen 
ønsker med rødder i dansk kultur at fremme 
en levende folkelig undervisning, der gennem 
håndens, åndens og hjertets dannelse sigter 
mod det hele menneske og et aktivt, demokratisk 
medborgerskab. Skolen ønsker at gøre en forskel 
ved at bygge på den levende vekselvirkning mellem 
elev og lærer, skole og samfund, Danmark og 
Verden. Skolen ønsker at hjælpe eleverne til at 
blive frimodige og se livets mangfoldighed, tro på 
fællesskabet og på hver dags nye muligheder samt 
lære dem at tage ansvar for sig selv, hinanden og 
fællesskabet.” 

Opholdet sker på de sammen vilkår og regler, som 
gælder ved et egentligt efterskoleophold.

Tilmelding samt yderligere info om skolen findes på 
hjemmesiden eller ved henvendelse.  
Hjertelig velkommen! 

Baunehøj Efterskole 
Runegaards Alle 30 
3630 Jægerspris 
Tlf: 47 53 00 23

be@baunehoej.dk 
www.baunehoej.dk

EFTERSKOLEUGE 
FOR UNGE
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Efterskoleuge
Tag på Baunehøj en uge og mærk fællesskabets 
forunderlige sus.
Ugen er til dig som er 14-16 år og her kan du 
prøve, hvordan det er at gå på efterskole.
Du skal bruge dine hænder og din krop ved at lave 
idræt, danse og synge.
Du skal spise på en ny måde, grave kartofler op, 
ordne grøntsager, lave mad og meget mere. 
Du skal bruge dit hoved ved at lytte, tale, tænke 
store tanker, skrive, måske formulere dig i store 
forsamlinger og optræde for andre. 
Du skal bruge dit hjerte ved at leve tæt sammen 
med andre, prøve at tage ansvar og initiativ, for 
på den måde at lære dig selv og andre bedre at 
kende. 

I denne uge kan du prøve, hvad der er at gå på 
efterskole.
I gruppen af voksne vil du møde lærere fra skolen, 
men også nogle tidligere elever, som har valgt at 
bruge en uge af sommeren på Baunehøj. De kan 
hjælpe dig i ugens løb.

Kurset er for dig, der har lyst til at prøve en 
efterskoleuge med fart på  -  så kom og vær med!

Godt ord igen! 
”Baunehøjugen for unge er en uge, hvor man har 
det utrolig dejligt og lærer en masse om det at 
være menneske sammen med andre unge.”
(Barbara, deltager)

”Baunehøjugen for unge er en fantastisk oplevelse, 
du aldrig vil glemme!”
(Niels, deltager)

”At være underviser på Baunehøjugen for unge var 
en god oplevelse, hvor jeg fik mulighed for at give 
noget tilbage af alt det, jeg selv har fået og oplevet 
på mit efterskoleophold.”
(Anne Sofie, underviser)

”Efterskoleugen for unge er en uge fyldt med sjov 
og ballade - livsglæden blomstrer, og personlige 
grænser flyttes af både elever og lærere!”
(Louise, underviser)

”Efterskoleugen for unge er en enestående 
mulighed for at prøve efterskolelivet på Baunehøj, 
mærke suset og få mod og lyst til mere!”
(Uffe Raahede, tidl. forstander)

Sidste års deltagere fremhæver følgende kvaliteter 
ved kurset:

Dagligdagen
(eksempel)

Kl. 7.00 Morgenmad 
Kl. 7.30 Morgenopgaver 
Kl. 8.15 Morgensang & Fællespøns 
Kl. 9.15 Morgenmotion 
Kl. 10.00 Forfriskning 
Kl. 10.30 Jord til bord/Temafag 
Kl. 12.45 Middagsmad 
Kl. 14.15 Emneundervisning 
Kl. 16.15 Forfriskning 
Kl. 17.00 Sang & Kor 
Kl. 17.30 Aftenopgaver 
Kl. 18.15 Aftensmad 
Kl. 19.30 Aftenaktivitet 
Kl. 21.00 Forfriskning 
Kl. 21.30 Aftensang 
Kl. 22.15 Godnat  

Temafag kan f.eks. være undervisning i 
medborgerskab, som er et obligatorisk fag på 
Baunehøj Efterskole. 
Jord til bord er ligeledes et obligatorisk fag, hvor 
der undervises i skolens økologiske køkkenhave og 
køkken. 
Emneundervisning kan f.eks. være kor, dans, musik, 
ridning, idræt, naturture, buviakbygning m.m. 
Ret til ændringer forbeholdes. 

Undervisningen 
På sommerkurset underviser nogle af skolens 
faste lærere, samt en gruppe af tidligere elever. 
Til hver husgruppe er der tilknyttet voksne, som 
vil være behjælpelige i forbindelse med de daglige 
husmøder, praktiske opgaver og som er klar til at 
træde til, hvis noget bliver svært.

Når man tilmelder sig et rigtigt efterskoleophold 
på Baunehøj Efterskole kan man ikke på forhånd 
vælge f.eks. et bestemt linjefag. Man må i stedet 
vælge helheden, vælge hele skolens fællesskab 
med alle dens mange muligheder. Det gælder 
også dette kursus – på den måde får du mulighed 
for at få nogle smagsprøver på det pulserende 
efterskoleliv. 

Økonomi m.v. 
Kursusafgiften er 2.200,- kr. I forbindelse med 
indmeldelsen indbetales 500,- kr. i depositum. 
Restbeløbet på 1.700,- kr. opkræves 6 uger før 
kursusstart. 

Ved afbestilling senere end 4 uger før kursusstart, 
ydes ingen refusion for indbetalt kursusafgift. 

Yderligere oplysninger om kurset samt pakke- 
og huskeliste fremsendes, når vi nærmer os 
kursusstart.

Fællesaktiviteter • Kor • Idræt • Fællessang 
• Bål • Strand • Leg • Fest • Husmøde • 
Temafag 
Jord til bord • God mad • Nye venner • 
Undervisningen • De voksne. 

Det gælder ikke alene håndens og åndens, 
men også hjertets dannelse.


