
 
 

Baunehøj Efterskole, 29. oktober 2019 

 

Kære Forældre! 

Så ramte vi den første dag med frost på Baunehøj Efterskole. Heldigvis nåede vi med hiv 

og sving og alles hjælp og gode vilje at få høstet æbler nok til en anstændig portion 

æblemost. Æblerne er blevet presset, filtreret, pasteuriseret og hældt på flasker, så vi 

har most nok til det kommende halve år. 

Stemningen heroppe er god igen efter et lille dyk inden efterårsferien. Det var godt at se 

dem alle igen efter ferien. 

Forældresamtaler 

Vi vil gerne invitere jer til samtaler med jeres barns huslærer og en faglærer. Samtalerne 

ligner de traditionelle skole-hjemsamtaler og der er afsat tyve minutter til hver elev. 

Samtalerne har fokus på trivsel og uddannelsesparathed, samt selvfølgelig hvad der 

stikker ud for den enkelte elev. 

Samtalerne afvikles onsdag den 27. og torsdag den 28. november mellem kl 17 og 22. I 

bedes tilmelde jer inden på fredag ved at følge nedenstående link. Det plejer at være et 

cirkus at få tiderne til at gå op, så det er det jo nok også i år. Men vi vil gøre vores bedste 

for at tilfredsstille alles ønsker. Kan det ikke lade sig gøre, er I altid velkommen til at tage 

en samtale med huslæreren på telefonen, ved lejlighed eller ved at I arrangere et møde på 

et andet tidspunkt. 

Tilmelding til forældresamtaler her. 

 

Fremskudt barselsorlov og løsning herpå 

Charlotte Flanding, som skulle gå på barsel fra 1. januar, er desværre blevet nødt til at 

gå fra allerede fra sidste mandag pga ufarlige men smertefulde komplikationer ved 

hendes graviditet. Heldigvis er vi så lykkelige at have ansat Kristina Stampe allerede fra 

efterårsferien, så hun har overtaget Charlottes dansk-hold 4, Dansk som andetsprog og 

støttefunktioner. Veronika Thiel som skulle overtage spansk-holdet har lovet at starte 

allerede den 1. december og har også været hos os sidste uge og denne uge. Endelig har 

vi indgået en aftale med en lokal friskolelærer Pia Villemoes Larsen, sådan at vi får 

dækket Charlottes engelskhold indtil Abdoulaye kommer tilbage og tager over. Pia er en 

både gæv og garvet lærer, som vi er rigtig glade for at kunne skifte ind på holdet. 

 

Kristian har i sine natlige vågestunder (han har jo nattevagten) regnet ud, at vi nu for 

første gang i skolens nyeere historie har flere medarbejderbørn end medarbejdere. Og det 

er jo på sin vis smukt, at vi også kan bidrage til at der opretholdes et repektabelt 

befolkningstal i landet. 

 

https://www.webtilmeldinger.dk/TilmeldingsFormularV2/Tilmelding.aspx?FormId=%7b0D1DF463-B629-4F27-9584-E376D5C69174%7d


 
 

Husk kraftige cykelygter og reflekser 

Jeg vil gerne opfordre jer til, når nu de fleste elever kommer hjem i weekenden, at I 

forsyner jeres børn med lygter og reflekser. Det er vigtigt både, når man går og når man 

cykler herude på landet. Det kan være en god idé at købe ekstra kraftige cykellygter og så 

bruge de mindre til at hænge bag på tasker og jakker til, når eleverne er gående – fx op 

og ned ad alléen. 

 

Vi glæder os til at se jer til forældresamtalerne i november. 

 

 

På alle medarbejders vegne, 

Ulrik Goos Iversen 

Forstander 

 

 


