
 

 
 

Baunehøj Efterskole onsdag den 20. september 2019 

 

Kære forældre! 

Tak til de af jer der var med til Skolekredsens arbejdsdag i lørdags. Det var som 

Jan fortalte, det største antal fremmødte forældre vi endnu har oplevet. Fedt at 

opleve hvor meget vi kan rykke, når vi er mange sammen! 

Vi er nu midt i en længere periode med anderledes skema. Vi har haft to dage 

med fagdage i engelsk og dansk og er i gang med tre dage, hvor eleverne fordyber 

sig i deres linjefag. I næste uge har vi høsten og åbent hus weekend med besøg af 

tidligere elever. Endelig i den efterfølgende uge har vi en trivselsdag, samt flere 

fagdage i 2. fremmedsprog og matematik. Mit indtryk er, at elevholdet er rigtig 

godt kørende med et minimum af fravær og sygdom. 

Høstfest og Høstmarked 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. I 

udgangspunktet kan der komme 3 gæster pr elev. Eleverne skal internt i 

husgrupperne finde ud af at ”låne” pladser fra hinanden. Hvis Brian kun får 2 

gæster, kan Karina få fire med. Og ja, der kan godt skiftes bedsteforældre og 

kærester ind på de tomme pladser. Vi skal bare sikre os, at vi ikke bliver flere end 

de 350 mennesker der må være i Ridehuset. 

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. Bemærk at 

høstmarkedet i bedste Morten Koch ånd kun modtager betaling på Mobile Pay. 

Bliveweekend  

Den sidste weekend af september, den 27-29/9 kommer eleverne ikke hjem på 

weekend. Lørdag og søndag får vi besøg af sidste årgang, årgang 2018/19, som 

har et program med eleverne hele lørdag fra kl cirka 13.00-22.00. Søndag har vi 

Åbent Hus i anledning af Efterskolernes Dag fra 13-17.  

 

I kan læse mere om Åbent Hus her og evt dele linket, hvis I kender nogen, der 

kunne have glæde af at besøge os. Bemærk at alle pladser til skoleåret 2020/21 

er besat – drenge kan dog stadig blive skrevet på venteliste. Det betyder at 

http://www.baunehoej.dk/aabent-hus-soendag-d-29-sept-kl-13/
http://www.baunehoej.dk/aabent-hus-soendag-d-29-sept-kl-13/


 

 
 

målgruppen for Efterskolernes Dag på Baunehøj fortrinsvist er elever der nu går i 

8. klasse og derunder. 

 

Forlænget weekend 

Weekenden efter, den første weekend i oktober, starter til gengæld allerede 

torsdag den 3. oktober. Vi anbefaler at alle kommer hjem og tager en timeout i 

den weekend. Brug meget gerne den frie fredag til at få ordnet tandlægebesøg og 

andre ærinder, så vi får minimeret fraværet i de øvrige uger. 

 

Arrangementer og stauder 

Af yderligere arrangementer vil jeg gerne anbefale høstforedraget med Mette 

Moestrup på onsdag den 25. september. Moestrup er efter min personlige mening 

en af de bedste og sjoveste danske lyrikere. Flere af hendes digtsamlinger har 

æblet som et genkommende motiv. Blandt andet hendes seneste digtsamling Til 

den smukkeste, som Politikens anmelder kaldte for en ” legende feministisk og 

økokritisk systemdigtning om skønhed, vold, farver, æbler, æg og hyacinter”. 

 

Desuden inviterer Jan til at forære skolen stauder. Jeg ved ikke præcis, hvad det 

indebærer, men han har bedt mig skrive, at han gerne vil have jeres stauder. Jeg 

har forstået at det sandsynligvis drejer sig om stiklinger. 

 

Vi glæder os til at se jer – med eller uden stauder – til et eller flere af den 

kommende tids arrangementer. 

 

Med venlig hilsen 

på alle medarbejderes vegne 

Ulrik Goos Iversen 


