
 

 
 

Ny 

Arrangementsoversigt til forældre 2021/22 
Første halvår 

 
Du skal overleve - et europæisk epos. Onsdag den 15. september kl 20.00 obs! Ny 

dato Højskoleforedrag med kunstner, historiefortæller og aktivist Aske Kreilgaard. Åbent 

for forældre og andre interesserede. Tilmelding til Ulrik på ug@baunehoej.dk 
 
Skolekredsens arbejdsdag lørdag den 18. september kl 9-15 
Et af årets højdepunkter, hvor Jan organiserer arbejdet med at beskære træer, rydde 

krat og udføre mindre anlægsarbejder. Det er blandt på skolekredsens arbejdsdage, at 

alle træerne på alléen er blevet plantet og gården i Villa Baunehøj er blevet brolagt. 

Invitation fremsendes snart. 

Efterskolernes dag søndag den 26. september kl 13-17. Åbent hus  

Sammen med eleverne fra sidste årgang, viser vores elever skolen frem for interesserede. 

Vi har ikke flere pladser til skoleåret 2022/23, så den primære målgruppe er elever i 7. 

og 8. klasse. 

Onsdag den 29. september: Koncert med Nana Rashid og Little North. Sidstnævnte 

jazzorkester havde vi besøg af sidste år, hvor de spillede et meget smukt sæt af egne, 

afdæmpede kompositioner. Denne gang har de så fået en stærk sanger med masser af 

kant og karisma med. Koncerten er offentlig. 

 

Høstfest torsdag den 7. oktober kl. 18-21.30 

Vi inviterer forældre og søskende til festligt fællesarrangement med fællesspisning, 

høstspil, dans og musik. Invitation udsendes. 

 

Forældresamtaler tirsdag og onsdag den 23. og 24. november kl 17-21 

Vi tager en status på trivsel og personlig udvikling til en samtale på skolen eller online. 

Indkaldelse hertil udsendes senere. 

Fremlæggelser af brobygningsopgaver fredag den 3. december 

Eleverne skal i brobygning på en EUD-skole under overskriften ”Med verdensmålene i 

hænderne”. Den 3. december skal de aflevere et produkt og vi inviterer forældre og andre 

interesserede til at være med til denne aflevering og til at overvære fremlæggelser. Mere 

information følger. 

 

Sangforedrag med Rasmus Borring tirsdag den 11. januar kl. 20.00 

Rasmus introducerer elever og interesserede gæster for nye og gamle sange i 

højskolesangbogen. 

Teaterforestillinger lørdag og søndag den 5. og 6. februar 

Sæt kryds i kalenderen. Mere information følger. 

 

Skolekredsens generalforsamling søndag den 6. februar 



 

 
 

Generalforsamlingen er for alle, der ønsker at være med til at præge og støtte Baunehøj 

Efterskole. Forældre til nuværende elever og forældre til det kommende elevhold er 

automatisk medlemmer. Desuden har skolekredsen cirka 80 medlemmer, som typisk er 

tidligere forældre, elever og andre venner af skolen. Mere information udsendes. 

  

 

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  

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

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

5.-6. februar 2022 (Teaterforestillinger) 

21-22. maj 2022 (introdag kommende elever) 

 

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  

25.-27. marts 2022: Eleverne får fri torsdag den 24. marts kl cirka 15.00 

27.-29. maj 2022. Kristi Himmelfart. Eleverne får fri onsdag den 25. maj kl 15.00 


