
 

 
 
Baunehøj Efterskole fredag den 4. juni 2021 

 

Kære kommende elever og forældre 

Nu er vi i gang med slutspurten på skoleåret 2020/21 og er begyndt at planlægge det 

næste i håb om et helt almindeligt efterskoleår uden pandemi og restriktioner. 

 

Helt almindeligt er der jo selvfølgelig og heldigvis aldrig et skoleår, der er og mon ikke vi 

kommer til skulle vænne os til at være sammen på en naturlig måde igen?  

 

En anden stor forandring, der rammer os, er at vi starter det, vi kalder for vores 

eksperimenterende 10. årgang op. Det er cirka 2/3 af eleverne, der har valgt at gå med 

os ad den vej, mens 1/3 har valgt at tage 10. klasse med hvad det indbefatter af 

eksamener. Det bliver rigtig godt og spændende – og en udfordring til lærerne, der skal 

tænke endnu mere ud af boksen, end de plejer. 

Der er 55 elever, der har valgt tysk og 35 elever, der har valgt fransk, så vi opretter to 

hold i hvert af de to andet fremmedsprog. Spansk bliver ikke tilbudt i år.  

 

Skolestart tirsdag den 10. august 

I år starter vi op en tirsdag og vi har lavet dette program: 

 

15.30-15.45  Ankomst i husene. Huslærerne tager i mod og hjælper jer på 

plads i husene. Bemærk: Forældre må gerne hjælpe med at 

slæbe ting ind i husene, men I skal ikke gå i gang med at pakke 

ud og gøre ved. Det klarer vi sammen med eleverne. 

16.30 Alle forældre og elever i salen til fællessang, velkomsttale og 

hilsener. Eleverne sidder på de forreste rækker – forældre og evt. 

søskende sidder bagved. 

17.30 Husmøde – stående ved husene – med forældre. Herefter tager 

forældrene hjem. 

18.00 Fælles aktivitet for eleverne 

18.30  Aftensmad og opvask 

20.00  Husmøde, aftensang med mere 

21.45  Forfriskning 

22.00 Gangtid 

22.30  Godnat ved huslærerne 

 

Den første weekend er en bliveweekend, hvor vi tager afsted i to dage og nætter på 
husgruppetur. Det er en ud-i-naturen-tur, så det er vigtigt, at I klar med sovepose, 
underlag og cykel. Det skal ikke være dyrt udstyr: Vi regner med lune nætter og 
overkommelige distancer. 
 
Søndag den 15. august kl 14-17. Forældrearrangement  



 

 
 

Mens eleverne er på husgruppetur vil vi gerne invitere jer forældre til et 
eftermiddagsarrangement, hvor I møder hinanden og lærer lidt mere om skolen. Vi disker 
op med kaffe og kage. Vi sender et tilmeldingslink omkring skolestart. 
 

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  

 
Andet  
Lene Schæffer, skolens forretningfører, beder mig minde jer om, at hun har sendt en ny 
betalingsopgørelse ud til jer i denne uge. Første rate forfalder 1. august. 

 
Vi vedhæfter oversigt over elevholdet med elevers telefonnumre og adresser. 
 
Vi vil eftersommerferien sende en liste over forældres mailadresser og telefonnumre. Vi 
beder jer skrive til os, hvis I ikke ønsker jeres kontaktoplysninger videregivet til de andre 
forældre. 
 
Vi ønsker jer en god afslutning på jeres nuværende skoler og en rigtig dejlig sommerferie. 
Og så glæder vi os til at se jer den 10. august! 
 

Med venlig hilsen 
på medarbejdernes vegne  

Ulrik Goos Iversen 
 


