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Kære kommende elever og forældre til årgang 2021-22 
 
Nu har alle elever været til samtale til 10. klasse årgang 2021/22 og vi kan begynde at se 
frem til et spændende skoleår, hvor vi glæder os til at lære jer at kende.  
 
Pga. nedlukningen har nuværende skoleår været præget af en masse nytænkning af 

vores arrangementer. Åbent hus var virtuelt, vores korturné og skolebyt har været 
virtuelle, verdensmålsfestival ligeså og vores teateruge bliver streamet. Vores skema har 
starten af året foregået på zoom, hvilket har igangsat stor fantasi hos både elever og 
lærere. Når alt kommer til alt, har det faktisk også været ret sjovt at finde på. 
 
Skolens hovedfokus lige nu er selvfølgelig de nuværende elever, som går et indholdsrigt 
forår i møde. Vi vil gerne invitere jer med på sidelinjen, sådan at I får endnu bedre 
mulighed for at forberede jer og glæde jer til jeres eget efterskoleår.  
 
Fra nedlukningen kan I se denne lille video, som Karla lavede: 
https://www.baunehoej.dk/zoom-zoom-zoom/  
Her ligger også en morgensang fra den 6. januar, hvor Vigga fortæller om sin første tid på 
Baunehøj. 
 
I denne uge har Marie og Alfa lavet denne video med hønseslagtning.  
 
På hjemmesiden har vi lavet en overskrift: ”Kontoret” hvorunder vi løbende lægger de 
samme informationer om skoleåret 2020/21, som vi sender ud som mail. 
 
Vigtigste datoer 
 
Tirsdag den 27. april 2021 kl. 19.00-21.00 Introduktionsaften for kommende elever 
og forældre på Zoom.  

Vi har flyttet arrangementet fra den tidligere udmeldte dato, da I jo ikke kan komme på 
skolen. Vi starter med en velkomst og herefter skal vi i fælles flok og i mindre grupper 
gennem forskellige aktiviteter rundt omkring på skolen (i breakout-rooms). 
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 elevoptræden. 
Vi lægger meget vægt på, at I deltager 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. Kan I ikke, beder vi jer sende afbud til skolen i god 
tid. 
 
Tirsdag den 10. august 2021: Skolestart - Mere information herom, når vi nærmer os. 
 
Statslig elevstøtte 
 
Vi har modtaget jeres ansøgninger og de ligger nu i SU-Styrelsen. På et tidspunkt får vi 
besked fra dem om, hvad I får i statsstøtte. Herefter vil vi orientere jer om dette og hvor 
meget I skal betale i skolepenge. 
 
 
 

https://www.baunehoej.dk/zoom-zoom-zoom/
https://www.baunehoej.dk/morgensang-paa-zoom-det-her-skal-ikke-vaere-en-tale-om-corona-og-trump/
https://www.youtube.com/watch?v=qcXrAQORODY
https://www.youtube.com/watch?v=qcXrAQORODY


 
 
 
 
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).  Vi prioriterer de laveste indkomster, men tager også andre forhold i 
betragtning. I år er der også en pulje til forældre som er særlig ramt økonomisk pga. 
Corona.                                                           
 
Særlige forhold, nye diagnoser eller bekymringer 
Vi vil gerne opfordre jer til at kontakte os skolen, hvis der er særlige forhold, vi endnu 
ikke kender til. Vi skal i gang med at indkvartere og det har stor betydning, at vi kender 
elevernes udfordringer i forhold til hvordan vi sammensætter husgrupperne. 
 
Ferieplanen for skoleåret 2021/22 
Efterårsferie i uge 42 – 2021 
Juleferie i perioden: 22.12.2021-02.01.2020 begge dage inkl. (ankomst til skolen søndag 
aften den 2. januar mellem kl. 20-22) 
Vinterferie i uge 7 – 2022 
Sidste skoledag lørdag den 25. juni 2022. 
 
Eleverne har ikke fri:  
De 3 dage før påske 2022. Vær opmærksom på, at evt. fritagelse i de 3 dage pålægges 
ekstrabetaling pga. mistet statsstøtte. 
 
Bliveweekender i efteråret  

14.-15. august 2021 (Intro-tur) 

25.-26. september 2021 (Efterskolernes dag/Åbent Hus) 

 

Forlængede weekender i efteråret 

19.-22. august 2021: Eleverne får fri torsdag 19. august klokken 15.00.  

1.-3. oktober 2021: Eleverne får fri torsdag den 30. september kl. 15.00  

 
Vi ønsker jer en dejlig påske. 
 
På skolens og medarbejdernes vegne 
 
Ulrik Goos Iversen 
Forstander 
 
 
 
 


