
 

 
 

Baunehøj Efterskole mandag den 17 august 2020 

 

Kære forældre! 

Tak for jeres opbakning til vores åbningsdag, som jeg synes blev en fin dag.  

Vi er i fuld gang med årgang et omfattende introduktionsprogram til alle skolens 

rutiner og indretninger og fag og først og fremmest til hinanden i husgrupperne 

og i den store flok. Jeg skal hilse og sige, at v er begejstrede over vores nye 

elevflok, der fylder skolen med liv og glæde hver dag. De gør det foreløbigt rigtig 

godt som kollektiv 

 

Derudover har der været eller kommer der i denne uge introduktion og rundture 

til 

• Medarbejderne 

• Rengørings- og vedligeholdelsesopgaverne inde og ude 

• Brandinstrukser 

• Husene, stranden og skoven 

• Post- og telefonvæsenet 

• Bivuak, trangia og cykellapning 

• Vores 7 gravhøje og de fortællinger og værdier der knytter sig til 

dem 

• Linjefagene  

• Skemaet for de almindelige uger i den kommende tid 

 

På onsdag vælger elever linjefag og det er meget spændende om det går op – det er 

sådan set kun held, der gør, at det plejer at gå op. Forhåbentlig er vi klar med en 

linjefagsfordeling efter weekenden og senest, når linjefagsundervisningen starter 

på tirsdag den 25. august. 

 

Weekenden starter på torsdag kl. 15.00 

Da vi har haft bliveweekend i denne weekend, har vi lov til at holde forlænget 

weekend i den kommende. Og det gør vi. Vi trænger alle til at komme hjem og få 

ladet batterierne op og blive klar til det næste stræk. Eleverne har fri på torsdag 

den 20. august kl 15.00 – forvent at de hellere vil sove end snakke, når de 

kommer hjem. 



 

 
 

 

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. Vi 

forventer, at eleverne møder ind udhvilede og skoleparate, så hjælp dem med, at 

de ikke får smadret døgnrytmen i løbet af weekenden, og at de har spidsede 

blyanter i penalhuset – også mentalt! 

 

Er der sket noget i løbet af weekenden, som gør at eleven ikke kan møde op, 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 til vores mail be@baunehoej.dk mandag til fredag til kl 14.00. 

 

Corona-regler 

Vi har allerede i de seneste to mails bombarderet jer med regler og instrukser og 

de er i alt væsentligt stadig det samme. Jeg håber, at I har de ting rimeligt meget 

på rygraden nu. Det eneste nye, er jo at smittetrykket – nu også kaldet 

kontakttallet – i befolkningen generelt stiger og det derfor er ekstra vigtigt, at I 

som forældre  

• Forholder jer klogt i forhold til jeres gang på skolen:  

o Kom få til afhentning og aflevering i forbindelse med weekenden 

o Bliv så vidt muligt ude af husene 

o Hold god håndhygiejne og afstand 

o Vent med at kramme jeres søn eller dater, for denne har krammet 

sine kammerater farvel 

• Hjælper jeres børn med at overholde afstandsregler, når de er hjemme. Vi 

ved, at det i de første weekender kan være fristende at gå til fester og 

sammenkomster med de gamle venner. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at 

de første københavnske gymnasieklasser allerede er lukket ned her efter 

ferien. Så jeg vil virkelig opfordre til at ungdomsfester og byture udskydes 

indtil videre. 

 

Endvidere betyder det stigende smittetryk, at målepinden for, hvornår man skal 

være opmærksom, synes at have rykket sig lidt ude i samfundet. På Baunehøj 

holder vi stadig fast i, at det centrale Corona-symptom er feber, så at elever med 
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feber ringes hjem og holdes isoleret, indtil de kan blive hentet. Snotnæser og ondt 

i halsen uden feber er derimod (endnu) ikke i hjemsendelseskategorien. 

 

Der er allerede en del, der har spurgt ”hvorfor tester I ikke bare, eller forlanger, at 

alle elever, skal testes inden de kommer herop”. Svaret er, at hvis elever bliver 

testet fredag eftermiddag for at kunne nå at få svar, inden de skal retur søndag, 

så kan de jo nå at blive smittet efter testen er taget. Så det nytter jo ikke så 

meget. Men tests en vigtig del af den landsdækkende strategi – så hvis I er tvivl, 

skal I bruge tests og andre ekstra forholdsregler – I yderste konsekvens holde 

eleverne hjemme. 

 

I er selvfølgelig meget velkommen til at skrive eller ringe til mig, hvis I er utrygge 

eller har kommentarer eller et godt råd. 

 

Elevtelefoner 

Numrene på elevernes stationære telefoner, var desværre gledet ud af det 

forældre- og elevmagasin I fik i juni. Derfor får I dem her: 

Baunehøjgården: Prinsesser, Østerled, Vesterled:  47 53 00 39 

Frennebo: 1.salen, stuen og Langelinje: 47 53 01 39 

Lindehuset: 47 53 69 39 

Landeriet: 47 53 07 39 

 

I tråd hermed, har vi vedhæftet en adresseliste med denne mail. Det er rart at 

vide, hvor hinanden bor ikke mindst i forbindelse med kørsel til skolen. Pga. 

corona-smittefare, skal I selvfølgelig tænke jer ekstra om, inden I fylder bilerne. 

Men hvis eleverne spritter hænder, inden de går ind i den nyligt rengjorte bil ☺ og 

har mundbind på, så tænker jeg godt, I kan køre flere sammen. 

 

Bliveweekend og forlænget i weekend september og oktober 

I forbindelse med Efterskolernes Dag holder vi eleverne på skolen i weekenden 

den 26.-27. september. Hvis de mod forventning skal have fri den weekend, skal I 

derfor fritage som på almindelige hverdage. Til gengæld holder vi lang weekend 

den 2.-4. oktober, hvor vi opfordrer alle til at tage hjem og få slappet af.  

 

Høstfest torsdag den 1. oktober kl 18-21 



 

 
 

Forældre og søskende er inviteret til høstfest torsdag den 1. oktober 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. 

Forældre vil kunne tage deres børn med hjem på forlænget weekend efter festen. 

Eleverne kan også blive til fredag morgen og tage hjem der. 

Arrangementet er (naturligvis) i overhængende fare for at blive aflyst eller 

reduceret som følge af corona-restriktioner, men foreløbig har vi lov at håbe, at vi 

ses den 1. oktober.  

 

Med venlig hilsen 

på medarbejdernes vegne  

Ulrik Goos Iversen 


