
 
 

Jægerspris, fredag 3. september 2021 
 
Kære forældre 
Nu har hverdagen indfundet sig på Baunehøj Efterskole og den er utrolig behagelig at 

befinde sig i. Jeg tør godt allerede nu konstatere, at vi har et forrygende elevhold, der 
siger ja tak til både sang, dans og undervisning. Selv rengøringen spiller på et 
overraskende højt niveau.  
 
Jeg skriver til jer dels for at orientere om, at Højskolearrangementet med Aske Kreilgaard 
er flyttet en uge til den 15. september. Og dels for at invitere til  
 
Skolekredsens arbejdsdag lørdag den 18. september kl. 9-15 
Et af skoleårets højdepunkter er Skolekredsens arbejdsdag, hvor forældre og andre 
skolekredsmedlemmer inviteres til at lægge en dags arbejde på skolen.  
Vi starter klokken 9.00 i Spisehuset med en kop kaffe, en bolle og fordeling til dagens 
opgaver. Klokken cirka 12 spiser vi frokost - i det fri, hvis vejret tillader det. Klokken 
15.00 slutter arbejdsdagen med kaffe og kage i Spisehuset.  
 

Hovedopgaverne er 

• Høst og vinterklargøring af urtehaven 

• Beskæring/Træfældning 

• Kratrydning 

• Lettere opgaver, køkkenhold med videre  

• Tømrerarbejde mm 

Jan Jørgensen organiserer arbejdet og fordeler holdene. Når I tilmelder jer, må I derfor 
gerne gøre opmærksom på særlige kompetencer, begrænsninger eller hvor I gerne vil 
sættes ind. I må også gerne oplyse, hvilket udstyr I kan medbringe på dagen – motorsav 

fx. 
Har du forslag til andre projekter, tanker om udsmykning eller lignende, er du 
velkommen til at komme med forslag. Vi vil meget gerne inspireres.  
 
Tilmelding sker her . Spørgsmål rettes til Jan på tlf. 29286232. 
 
Bliveweekend den 25-26. september 
Vær opmærksomme på, at den sidste weekend i september er en bliveweekend, hvor vi 
får besøg af eleverne fra sidste skoleår om lørdagen og 2-300 familier til Åbent Hus / 
Efterskolernes dag om søndagen. Til gengæld har eleverne forlænget weekend den 
efterfølgende weekend, så de har fri torsdag den 30. september klokken 15.30. Jeg vil 
varmt anbefale at lægge tandlægebesøg og lignende fredag den 1. oktober. Altså elevernes 
tandlægebesøg. Jeres egne blander vi os ikke i.  
 
 
 

https://www.webtilmeldinger.dk/TilmeldingsFormularV2/Tilmelding.aspx?FormId=%7bA5B11647-A3EE-414E-8725-FEBF5C79481A%7d


Fritagelser og sygemelding af elever 
Hvis eleven bliver syg i løbet af weekenden eller af anden grund ikke kan møde frem 
søndag mellem kl. 20 og 22, beder vi jer ringe til os søndag kl. 20-22.  
 
Øvrige fritagelser sker på mail til be@baunehoej.dk med angivelse af elevnavn, nummer, 
årsag til fraværet og en præcis tidsangivelse for afgang og ankomst. Bemærk, at det kun 
er i forbindelse med sygdom/lægebesøg eller helt særlige begivenheder i familien, at 
eleverne må fritages.  
 
Ulrik Goos Iversen, forstander 
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