
 
Baunehøj Efterskole, fredag den 22/5 2020 

 

Kære kommende elever og forældre 

Lige som grundskolens 6.-9. klasser har efterskolerne, som I sikkert ved, fået lov at åbne 

portene i denne uge. Vi genåbnede i mandags og har haft en forrygende uge med et nyt 

intro-program, samt fokus på FN’s globale bæredygtighedsmål. På tirsdag skal Baunehøj 

være vært for Efterskolernes digitale bæredygtighedsfestival Fælles Forandring, som 

bliver skudt i gang fra vores ombyggede ridehal kl 9.30. 

Samtidig har Kristian og jeg gået og lavet husgrupperne for jeres skoleår 2020/21, 

ligesom at vi selvfølgelig arbejder intenst med den øvrige planlægning af næste skoleår. 

Coronaen giver jo en smule usikkerhed på nogle dele af planlægningen, men det skal 

ikke afholde os fra at komme videre med de dele vi kan få styr på. 

Derfor vil vi gerne invitere jer til intro-møde onsdag den 3. juni kl 19-21, hvor I vil 

blive introduceret til jeres nye husgruppe, husgruppelærer og andre aspekter af 

efterskolen. 

Mødet bliver digitalt og I vil kunne glæde jer over, at I ikke skal transportere kroppe i tid 

og rum. Til gengæld skal I sikre jer, at I har adgang til computer med en god internet-

forbindelse. I vil i god tid inden mødet få tilsendt et link og vi kommer også til at tilbyde 

en lille teknisk generalprøve til de af jer, der er nervøse for, at det ikke kommer til at 

virke. 

Det er meget vigtigt, at alle elever deltager og at alle deltager med mindst en forælder 

repræsenteret. Eleven skal gerne være på sin egen computer og forældrene på deres 

egen/egne. 

Hvis dette set up volder problemer på den ene eller anden måde, beder vi jer kontakte os, 

så vi kan få løst det sammen. 

Vi glæder os til at se jer. 

God weekend  

 

 

På hele skolens vegne  

Ulrik Goos Iversen 

Forstander 

 


