
 

 
Baunehøj Efterskole torsdag den 28. februar 2019 

 
Kære forældre 
Tak for jeres deltagelse i vores teaterforestillinger i sidste weekend. Det blev nogle meget 
vellykkede opsætninger, synes vi selv og vi er overordentligt tilfredse med vores elever. Jeg 
var personligt utroligt bevæget og mit indtryk er, at forestillingerne også satte sig spor hos 
resten af publikum. Eleverne præsterede intensitet og nærvær på et bemærkelsesværdigt 
højt niveau og de formåede at holde den hele vejen hjem. Den evne kan vi bruge til meget 
mere end blot at lave teater. Vi håber at kunne omsætte det i endnu bedre efterskole på 
alle fronter den kommende tid. 
 
Jeg vil også takke for opbakningen til Skolekredsens Generalforsamling. Det betyder meget 
for skolen, at en bred skare af tidligere, nuværende og kommende forældre dukker op 
sammen med tidligere elever og andre interesserede og deltager. Vi fik valgt en række nye 
medlemmer til Skolekredsens bestyrelse og skolens repræsentantskab. Det er vi rigtig 
glade for. 
 
Arbejdsdag flyttet til den 27/4-2019 
Vi er desværre blevet nødt til at rykke en vigtig dato, nemlig datoen for årets arbejdsdag i 
Skolekredsen. Det er den anden frivillige arbejdsdag for forældre og andet bagland og det 
er samtidig dagen, hvor Kokamok serverer deres svendestykke for de heldige der har 
deltaget i arbejdsdagen. 
 
Et mere detaljeret invitation kommer ud senere, når vi har besluttet os for hvilke opgaver 
vi vil forsøge at nå på dagen. Men jeg kan godt på forhånd annoncere at mødetidspunktet 
er kl 09.00 og middagen, der strækker sig over cirka tre timer, begynder kl 16.00. Så sæt et 
stort, stolt kryds i kalenderen og glæd jer til en af årets bedste dage. 
 
Neles barselsorlov, ny medarbejder og nye hold fra 11. marts 2019 
Som bekendt går Nele Anger på barsel fra mandag den 11. marts. Det er jo dejligt for Nele 
og ikke mindst hendes kæreste Jan, der får en lille Mininele at bære rundt på. For os andre 
ikke mindst eleverne er det naturligvis et tab, som vi ikke ser frem til. Vi har dog været så 
heldige at have fundet Charlotte Flanding, som sammen med Mie Schæffer kommer hun 
til at stå for spanskundervisningen. Charlotte kommer til at være her onsdag og torsdag, 
hvor hun også har aftenvagt. De vigtigste forandringer fra 11. marts er 

 Nele Tysk 1 overtages af Andreas 

 Neles Engelsk 2 overtages af Kevin  

 Andreas’ Engelsk 3 overtages ligeledes af Kevin 

 Spansk overtages af Charlotte og Mie  



 

 
 Aftenvagt torsdag overtages af Charlotte 

 Husgruppelærer på 1. salen bliver Andreas. 
 
Nattevagt i den kommende uge (4-8. marts) 
Er Jan Jørgensen, da Kristian er på ferie. 
 
Baunehøj on tour i dagene op til påske (15-17. april) 
De tre dage op til påske er almindelige skoledage på Baunehøj Efterskole. Vi skal I år på 
kor-turné i disse dage. Eleverne optræder og overnatter på Osted Efterskole og Kastanievej 
Efterskole og slutter af med en koncert i Christianskirken på Christianshavn onsdag den 17. 
april sidst på eftermiddagen. De bliver sendt på påskeferie herfra. Vi har endnu ikke de 
resterende koncerter i hus, men I vil høre mere, når vi nærmer os. 
 
Fælles Forandring – efterskolernes verdensmålsfestival den 28. maj 2019 
Elever og lærere fra Baunehøj Efterskole er med til, sammen med elever og lærere fra 
Sejergårdens Musikefterskole og Flakkebjerg Efterskole, at arrangere en stor 
efterskolefestival der sætter fokus på FN’s Verdensmål. 6 efterskoler deltager og sigtet er 
at festivalen skal blive en fast tilbagevendende begivenhed i de kommende år. Det er et ret 
stort projekt, hvor alle elever kommer til at bidrage i en workshop og medvirke som 
deltager i mindst to work shops.  
 
Vi har ikke prøvet det før, så vi er sikre på, at det nok skal blive både ekstraordinært og 
bevidsthedsudvidende for alle involverede. Hvis I vil vide lidt mere om projektet kan I 
prøve at spørge eleverne i weekenden og evt følge dette link til Fælles Forandrings 
hjemmeside: http://faellesforandring.dk/ 
 
Vedhæftet er desuden opdateret forældrekalender. 
 
Vi ønsker jer en dejlig weekend. 
 

På alle medarbejderes vegne 

Ulrik Goos Iversen 

http://faellesforandring.dk/

