
 

 
 
Baunehøj Efterskole fredag den 4. juni 2021 

 

Kære kommende elever og forældre 

 

På Baunehøj Efterskole har vi en tradition for at folk udefra kommer på besøg som 

praktikanter, gæster fra udlandet, forskere og andre som er nysgerrige på den unikke 

danske skoleform: efterskole og Baunehøj især. I år kommer I til at møde Rose 

Østergaard, som skriver speciale i Antropologisk Pædagogik på Aarhus Universitet. Rose 

har sendt denne besked, som jeg vil bede jer læse. 

 

Kære kommende elever og jeres forældre 

Jeg studerer pædagogisk antropologi på DPU, Aarhus Universitet, og er i gang med 

mit afsluttende speciale. Her vil jeg gerne sætte fokus på efterskolen og de formative 

dannelsesprocesser, som I unge mennesker gennemgår på et efterskoleår. Derfor har 

jeg kontaktet forstander Ulrik for at høre om Baunehøj kunne have lyst til at lade mig 

foretage mit feltarbejde her. Jeg vil gerne følge jer elever i jeres hverdag for på den 

måde at få et indblik i jeres forestillinger, fortællinger og oplevelser af at være 

efterskoleelever. Baunehøj - og hele efterskoletraditionen - bygger på en stærk 

tradition og et tydeligt værdigrundlag, og jeg er nysgerrig på hvilke værdier, idealer 

og praksisser, der kommer i spil på efterskolen hos jer elever. Hvordan kan dannelse 

i uddannelse blandt jer unge på efterskolen mon ses og forstås som en proces mellem 

det, efterskolen vil med jer og det I vil med jer selv og med hinanden? Og hvilke 

fortællinger om forventninger til jer selv og hinanden kommer til udtryk i løbet af 

jeres hverdag? Det er nogle af de overordnede spørgsmål, der optager mig.  

Mit feltarbejde vil finde sted fra starten af skoleåret og tre måneder frem, hvor jeg vil 

have min gang på skolen cirka 3 dage om ugen. 

Det bliver et superspændende projekt, og jeg håber, at I har lyst til at lade mig være 

med på jeres sidelinje i nogle måneder.  

 

Mange hilsner 

Rose Østergaard 

Ellers kan jeg bare sige, at vi er klar med skemaer og årsplan og alle mulige sjove og 
udfordrende aktiviteter til jer, når I møder den 9. august. Vi er også klar med en 
værelsesfordeling som er vedhæftet denne mail.  
 
Vi skifter værelser to gange i løbet af året.  Værelsesbyttet sker inden for husgruppen, så 
skifter altså ikke husgruppe i løbet af året. 
 



 

 
 

De kvikke læsere vil bemærke, at vi har optaget en elev mere, Asbjørn Ditlev. Asbjørn 
skal bo i Standeriet.  
 
Jeg kan også fortælle, at den prøvefri, eksperimenterende 10. årgang har fået et navn, 
nemlig Eksperimentiende. Der er 66 ud af 104 elever, der har valgt Eksperimentiende.  

 

Lene er på kontoret i næste uge, mens vi andre går på ferie og er tilbage den 2. august.  

Jeg har pastet de vigtigste oplysninger fra den seneste forældremail ind nedenfor: 

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 3 dage eller mere 

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 glæder os til at se jer og ønsker jer samtidig en flyvende sommer og en afslappende 

ferie - hvis de to ting kan forenes.   

 
Med venlig hilsen 

på medarbejdernes vegne  
Ulrik Goos Iversen 

 


