
 

 
     Baunehøj, mandag den 3. juni 2019 

Kære forældre 

Vi er i gang med de sidste fire uger af skoleåret, som skal nydes og udnyttes til 

det yderste. 

 

Maj måned har været præget af hektisk aktivitet, både eksamensrettet og 

efterskolefagligt i form af besøg fra Kastanievej Efterskole, linjefagsdage og 

Efterskolernes Verdensmålsfestival Fælles Forandring på Flakkebjerg Efterskole. 

 

Sidstnævnte arrangement er en stor satsning fra seks sjællandske efterskolers 

side, hvor vi med elevernes engagement i klima og miljø som et vindpust i ryggen, 

har opfundet og iværksat et helt nyt koncept fra bunden. Vores elever på denne 

årgang har været med til det hele lige fra at finde på navnet og udarbejdelsen af 

den særlige festival-didaktik som knytter sig til projektet, til fremstillingen af 

bæredygtig festivalmad til 600 mennesker, gennemførelsen af 18 workshops 

inden for de 17 verdensmål, optrædener med teater, kor, bands og oplæsninger 

og god, opbakkende festivalgejst. 

 

Festivalen, der løb af stablen tirsdag den 28. maj, var en stor succes. Vores elever 

gjorde det igen rigtig godt og langt bedre end vi burde kunne forvente. Det er helt 

vildt, hvor meget de kan, når de får et ansvar – helt vildt hvor meget, de har på 

hjerte, når man giver dem en platform at tale fra. 

 

Der blev på dagen optaget en video og taget billeder til dokumentation bl.a. for de 

fonde, der har været med til at skyde penge i projektet. Vi forventer, at materialet 

vil blive brugt på disse fondes hjemmesider og lignende, ligesom at Fælles 

Forandring vil bruge det. Hvis I ikke ønsker, at billeder og film af jeres barn 

bruges til disse formål, beder vi jer kontakte os. Det samme gælder selvfølgelig, 

hvis I har spørgsmål. 

Mundtlige prøver 

Fra i dag, den 3. juni og de følgende tre uger afvikler vi de mundtlige prøver. I 

denne meget intensive slutfase går elevernes dage enten med  

 at forberede/gå op til prøve 

 praktisk arbejde 

 fælles aktiviteter og produktion af blå bog, musikoptagelser mm.  

Vi laver efterskole til sidste dag og den lige vægtning af ånden, hånden og hjertets 

dannelse er i højsædet også i denne periode. Det er et vigtig princip for os, at 

prøve-feberen ikke får lov at overdøve det fælles og det praktiske.  



 

 
Vær derfor opmærksomme på at tage eleverne så lidt fri som muligt i den 

sidste periode. Hvis det er nødvendigt, så husk at gøre det i god tid! Vi har 

brug for dem og de har brug for hinanden.  

Den første weekend i prøveperioden (7.-8. juni) er desuden en ”lille bliveweekend”, 

hvor vi forventer at eleverne er her til og med lørdag eftermiddag. Vær også 

opmærksomme på, at eleverne kan finde på egne initiativer i de sidste uger, som 

kan komme på tværs af eventuelle familiearrangementer.  

Blå nat i Jægerspris fredag den 7. juni 

Vi deltager i Blå Nat i Jægerspris med fælleskor, digtoplæsninger og bands på 

scenen foran Rejsestalden mellem kl 16.00 og 17.45. Koret synger cirka 17.15. 

 

Sommermøde den 8. juni 

Lørdag den 8. juni holder vi sommermøde på Baunehøj Efterskole. Vi håber 

meget at se mange af jer. Det er også en god sidste mulighed for søskende, 

bedsteforældre, naboer og andre til at opleve skolen og eleverne. 

 

Sommermødet forløber cirka således: 

 

 Kl 12.00 Grillene tændes 

Kl 13.00 Frokost i det grønne, medbring mad og drikke til jer selv   

              og jeres børn. F.eks. kød eller andet til at lægge på grillen. 

Kl 13.30 Programmet fortsætter med musik, grundlovstaler, klatring,                 

              oplæsninger, ridning, teater, m.m. 

 Kl 16.00 Kor i gymnastiksalen  

 Kl 16.30 Oprydning 

 

I denne weekend må eleverne tage hjem lørdag efter mødet, men er selvfølgelig 

meget velkommen til at blive resten af weekenden.  

Outrouge  

I skoleårets sidste uge skal vi sige farvel til skolen og hinanden med en masse 

fælles aktiviteter, samt rengøring, nedpakning og rituel afsked.  

 

Afslutningsdag lørdag den 29. juni  

Programmet er som følger: 

Kl 08.45-09.30  Forældre ankommer og pakker biler 

Kl 09.30  Tømning og rengøring af klasselokaler  

Kl 11.00   Sidste værelsesgennemgang sammen med huslæreren 

Kl 11.30  Afslutning i gymnastiksalen 

Kl 12.30  Afsked på folden 

 



 

 
Vi forventer at eleverne er færdige med at sige farvel ved 14-tiden, og håber at alle 

forældre vil hjælpe os med at sætte et flot punktum for skoleåret. 

Med venlig hilsen 

på medarbejdernes vegne 

Ulrik Goos Iversen 


