
 

 
 

Baunehøj Efterskole fredag den 24 august 2019 

 

Kære forældre! 

Tak for jeres opbakning til vores åbningsdag og Tour de Baunehøj.  

Vi er kommet rigtig godt i gang med årgang 2019/20. Vi har været igennem et 

omfattende introduktionsprogram først og fremmest til hinanden i husgrupperne 

og i den store flok. 

 

Derudover har der været introduktion og rundture til 

 Medarbejderne 

 Rengørings- og vedligeholdelsesopgaverne inde og ude 

 Brandinstrukser 

 Husene, stranden og skoven 

 Post- og telefonvæsenet 

 Bivuak, trangia og cykellapning 

 Kulhuse Havn og Brugsen og ikke mindst reglerne for cykling 

dertil 

 Højene og de fortællinger og værdier der knytter sig til dem 

 Linjefagene  

 Skemaet for de almindelige uger i den kommende tid 

 

Tilbagekomst til skole søndag 

Eleverne skal være tilbage på skolen på søndag mellem klokken 20 og 22. Det er 

mig, der tager i mod og det er vigtigt at alle elever melder ind på kontoret. 

 

Er der sket noget i løbet af weekenden, som gør at eleven ikke kan være her, skal 

forældre ringe til skolens nummer 47 53 00 23 søndag mellem klokken 20 og 22. 

Hvis I allerede har taget eleven fri inden fredag kl 14.00 skal I ikke ringe. 

Fritagelser sker som bekendt til vores mail be@baunehoej.dk mandag til fredag til 

kl 14.00. 
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Skema og hold 

Vi har forsøgt at dele eleverne efter deres faglige niveau ud fra deres 

afgangskarakterer i 9. klasse, men beskeden til dem er også, at hvis de eller deres 

lærere oplever, at de ikke er placeret rigtigt, så vil vi forsøge at flytte dem. De har 

fået et skema med hjem. Lad dem i udgangspunktet selv komme til mig, hvis der 

er spørgsmål eller noget der skal rettes til. 

I det hele taget: Hver gang I skal til at ordne noget for jeres barn, så overvej om 

det er noget, de kan klare selv. Det er ikke fordi vi ikke vil tale med jer, men fordi 

der er så meget læring for dem i, at gøre så meget som muligt selv. Når det er sagt 

er I selvfølgelig altid velkommen til at ringe. 

 

Skolekredsens arbejdsdag lørdag den 14. september kl 9-16 

Et af skoleårets højdepunkter er Skolekredsens arbejdsdag, hvor forældre og 

andre skolekredsmedlemmer inviteres til at lægge en dags arbejde på skolen.  

Vi starter kl 9.00 i Spisehuset med en kop kaffe, en bolle og fordeling til dagens 

opgaver. Klokken cirka 12 spiser vi frokost - i det fri, hvis vejret tillader det. 

Klokken 15.30 slutter arbejdsdagen med kaffe og kage i Spisehuset.  

Hovedopgaverne er 

 

 Høst og vinterklargøring af urtehaven 

 Beskæring/Træfældning 

 Kratrydning 

 Lettere opgaver, køkkenhold med videre  

 Tømrerarbejde mm 

 

Jan Jørgensen organiserer arbejdet og fordeler holdene. Når I tilmelder jer, må I 

derfor gerne gøre opmærksom på særlige kompetencer, begrænsninger eller hvor I 

gerne vil sættes ind. I må også gerne oplyse, hvilket udstyr I kan medbringe på 

dagen – motorsav fx. 

 

Har du forslag til andre projekter, tanker om udsmykning eller lignende, er du 

velkommen til at komme med forslag. Vi vil meget gerne inspireres.  

 



 

 
 

Tilmelding til Jan på js@baunehoej.dk senest onsdag den 6. september 2019. 

 

Høstfest torsdag den 26. september 

Forældre og søskende er inviteret til høstfest torsdag den 26. september kl 18-21. 

Det foregår sådan, at forældre tager mad med til sig selv og deres børn. Elever, 

der ikke får besøg til høstfest sørger vi for mad til. Til festen skal der naturligvis 

danses og synges en del og en gruppe elever vil også forberede et lille høstspil. 

 

Høstmarked den 26. september  

Umiddelbart inden høstfesten afholder vi et lille høstmarked, hvor nogle af vores 

produkter kommer til salg. Der vil også være eksempler fra vores 

smagsværksteder, som eleverne har været igennem mandag til onsdag. 

Høstmarkedet varer fra kl 16.00 -17.30. Alle er velkommen. 

 

Med venlig hilsen 

på medarbejdernes vegne  

Ulrik Goos Iversen 
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