
 
18. februar 2020 

 
Kære kommende elever og forældre til årgang 2020-21 
 
Nu har alle elever været til samtale til 10. klasse årgang 2020/21 og vi kan begynde at se 

frem til et spændende skoleår, hvor vi glæder os til at lære jer at kende.  
 
Valg af andet fremmedsprog: Tysk eller fransk 
Til næste år skal du vælge enten tysk eller fransk som andet fremmedsprog. Vi har 
besluttet ikke at tilbyde spansk, fordi vores spansklærer er på barsel og det sætter en del 
begrænsninger at skulle have dækket det fag. Dertil kommer, at vi oplever, at spansk 
delvist bliver tilvalgt mere som et fravalg af tysk eller fransk end ud fra et stort ønske om 
at lære spansk. 
 
Vi ved at mange kommer med frustrationer i forhold til det andet fremmedsprog – det er 
en stor mundfuld for de fleste at skulle lære et sprog ud over engelsk og dansk og det er 
ikke altid heller, at det har haft første prioritet hos hverken skole, elever eller forældre.  
 
På Baunehøj er vi imidlertid af den opfattelse, at det er af stor vigtighed nu og ikke 
mindst i fremtiden at have kendskab til mere end et fremmedsprog. Det kan godt være, 
at du ikke taler flydende tysk eller fransk efter 10. klasse, men du har en basis for at 
komme til det og du har gennem sproget en forståelse for to afgørende kulturer i Europa. 
Derfor ønsker vi, at alle elever vælger og gennemfører enten tysk eller fransk – i 
udgangspunktet det sprog, du har haft i 9. klasse.  
De eneste elever, der ikke skal have et andet fremmedsprog, er dem som har markante 
udfordringer i dansk, engelsk og/eller matematik. Disse elever tilbydes undervisning der 
tager udgangspunkt i den enkeltes behov i de tre timer om ugen, hvor de andre har 
sprogfag. Vores forventning er, at cirka 10 pct af eleverne har dette behov. 
 

Da vi endnu ikke har adgang til jeres digitale uddannelsesplaner, men gerne vil i gang 
med at planlægge skoleåret, vil vi bede jer om at følge dette link Valg af 2. fremmedsprog 
og angive om I vælger tysk, fransk eller individuel undervisning. Frist for tilbagemelding 
er 10. marts. 
 
 
Forberedelse til det kommende skoleår 
Skolens hovedfokus er selvfølgelig de nuværende elever, som går et indholdsrigt forår i 
møde. Men vi vil gerne invitere jer til at følge med på sidelinjen, sådan at I får endnu 
bedre mulighed for at forberede jer og glæde jer til jeres eget efterskoleår. I en tid hvor 
næsten hver anden unge i Danmark vælger et at tage et år på efterskole, er det vigtigt at 
huske på, at et valg af Baunehøj er et tilvalg af et højt aktivitetsniveau og en stejl 
læringskurve og at de uforudsete udfordringer er den vigtigste del af årsplanen! 
 
Da vi de senere år har oplevet, at det høje aktivitetsniveau er kommet som en 
overraskelse for nogle af vores elever og deres forældre, har vi valgt at øge 

https://www.webtilmeldinger.dk/TilmeldingsFormularV2/Tilmelding.aspx?FormId=%7b2E3BDAF0-9407-43D3-9880-38AD8CAC4494%7d


informationsniveauet en smule, lige som vi endnu en gang opfordrer jer til at 
komme/ringe/skrive og spørge os, hvis der er noget I er tvivl om. 
 
Teateruge 
I den kommende uge laver eleverne teater. Stykket skrives fra bunden af eleverne og 
lærerne i fællesskab. Oplægget er, at det skal handle om æbler og især om det største 
æble af dem alle, New York, der om noget repræsenterer det moderne menneskes 
amerikanske drøm om succes, berømmelse og et unikt liv. Hvad der kommer ud af 
oplægget ved vi først på lørdag, når den første af tre opførelser løber af stablen. Inden da 
skal eleverne nå at bygge kulisser, sy kostumer, øve musik-, danse- og korstykker som 
skal indgå i stykket, indstudere replikker og bevægelser og lave lyd og lys og hvad der 
ellers hører til et teaterstykke.  
 
Hvis I har lyst til at komme og se resultatet af alles anstrengelser, er der billetter tilbage 
til forestillingen lørdag aften, som I kan reservere pladser til via dette link. 
 
Generalforsamling 
Det er også på lørdag, at Skolekredsen afholder sin generalforsamling. Den starter 
klokken 13.00 og kan kombineres med teaterforestilling kl 15.00. På generalforsamlingen 
vælges medlemmer til skolens repræsentantskab og skolekredsens bestyrelse, ligesom 
der bliver lejlighed til at drøfte nogle af de tiltag, vi har på tapetet til det kommende 
skoleår. Forældre til kommende elever er allerede medlemmer af Skolekredsen og kan 
dukke op uanmeldt. Hvis I ønsker at komme til både generalforsamling og 
teaterforestilling bedes I skrive til mig på ug@baunehoej.dk. 
 
I kan læse mere om Skolekredsen og se indbydelsen til generalforsamlingen her. 
 
Korturné, verdensmål-projektuge, Fælles Forandring mm 
I den kommende tid vil I på vores hjemmeside bl.a. kunne læse om følgende aktiviteter 

• Korturné i marts. Vi overnatter på Osted og Kastanievej Efterskole og giver i alt 8 
koncerter rundt omkring på Sjælland. Afslutningskoncerten bliver i Christians 
Kirke på Christianshavn fredag den 20. marts kl 14.30 

• Besøg fra Kastanievej Efterskole før påske 

• Projektuge om FNs globale bæredygtighedsmål i april 

• Linjefagsdage i maj 

• Fælles Forandring Festival på Flakkebjerg tirsdag den 26. maj 

• Sommermøde den 6. juni. Skolens store grundlov- og sommerfest, hvor alle er 

velkommen 

• Folkemøde på Bornholm i juni. Vi deltager med 30 elever. 
 
 
På hjemmesiden har vi lavet en overskrift: ”Kontoret” hvorunder vi løbende vil lægge de 
samme informationer om skoleåret 2020/21, som vi sender ud som mail. 
 
Vigtigste datoer 
 
Lørdag den 16. maj 2020 kl. 13-17: Introduktionsdag på skolen for kommende 
elever og deres forældre. Ankomst til skolen fra kl 12.30  
Første del af programmet starter i salen kl 13.00. Herefter skal vi i fælles flok og i mindre 
grupper gennem forskellige aktiviteter rundt omkring på skolen. Husgrupperne samles 
for første gang og I vil blive præsenteret for hinanden og skolens medarbejdere. Desuden 
vil skolens nuværende elever videregive deres erfaringer og staldtips. Dagen slutter med 
en koroptræden kl. 16.30-17.00. 

http://www.baunehoej.dk/aarets-teaterforestilling/
mailto:ug@baunehoej.dk
http://www.baunehoej.dk/om-baunehoj/foreninger-og-bagland/skolekredsen/
http://www.baunehoej.dk/
https://faellesforandring.dk/


Vi lægger meget vægt på, at I kommer denne dag, også selv om I allerede har været her 
mange gange før. Det er første gang at hele årgangen er samlet og det er en vigtig dag i 
jeres forberedelse til næste skoleår. Kommer I ikke, beder vi jer sende afbud til skolen i 
god tid. 
 
Søndag den 9. august 2020: Skolestart - ankomst til skolen omkring kl. 13.00.  
Mere information herom, når vi nærmer os. 
 
Ansøgning om statslig elevstøtte 
Vi sendte skema til ansøgning om statslig elevstøtte den 20. januar 2020 på mail til én 
forælder på adressen. 
Vi bad jer udfylde skemaet og sende det retur senest 10. februar 2020. Der er stadig en 
del som ikke har returnereret skemaet. Vi skal venligst anmode om at skemaet 
returneres denne uge – meget gerne som vedhæftet pdf-fil. 
Mener I ikke at have modtaget mailen er I velkommen til at kontakte os. 
Tjek evt. spam-filter. 
Det er os, der som skole, indhenter de relevante oplysninger til brug for beregning af 
elevstøtten.  
Dette sker efter, at I som forældre har givet os tilladelse med jeres underskrift til at 
indhente disse oplysninger.  
 
Individuel elevstøtte 
Skolen modtager hvert år en lille pulje penge mærket individuel elevstøtte. Af puljen 
fordeles tilskud til betaling af skolepenge til forældre med særligt behov for at få 
økonomisk støtte. Ønsker man at få del i puljen, søger man ved at sende en skriftlig 
ansøgning (mail) hurtigst muligt og inden 1. april. Vi prioriterer de laveste indkomster, 
men tager også andre forhold i betragtning. 
 
 
På skolens og medarbejdernes vegne 
 
 
Ulrik Goos Iversen 
Forstander 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                 
 
Ferieplanen for skoleåret 2020/21 
Efterårsferie i uge 42 – 2020 
Juleferie i perioden: 21.12.2020-03.01.2021 begge dage inkl. (Juleafslutning med 
forældre fredag den 18. december. Ankomst efter ferien til skolen søndag aften den 3. 

januar) 
Vinterferie i uge 7 – 2021 
Sidste skoledag lørdag den 26. juni 2021 
 
Eleverne har ikke fri:  
De 3 dage før påske 2021 
 
Bliveweekender i efteråret  

15.-16. august 2020 (Intro-tur) 

26.-27. september 2020 (Efterskolernes dag/Åbent Hus) 

 

Forlængede weekender i efteråret 

21.-23. august 2020: Eleverne får fri torsdag 20. august klokken cirka 15.00  

2.-3. oktober 2020: Eleverne får fri torsdag den 1. oktober kl. cirka 15.00  

 

 


