
 

Baunehøj Efterskole torsdag den 16. juni 2022 
 

Kære kommende elever og forældre til årgang 2022-23 
 
Vi har tidligere bedt jer om at vælge mellem tysk, fransk og individuel undervisning (som 
er til elever med faglige vanskeligheder i dansk og matematik). Nu har vi mulighed for at 
tilbyde samfundsfag i denne blok som en fjerde valgmulighed. 
 
Vi vil derfor bede jer følge dette link og vælge igen mellem  

• Samfundsfag 

• Tysk 

• Fransk 

• Individuel undervisning 

 
I det jeg beklager den ekstra ulejlighed og takker på forhånd, vil jeg gerne bede alle om at 
foretage valget også selvom I ønsker det samme igen. 
 
Tak for jeres deltagelse i introdagen den 21. maj.  
Som så mange andre traditioner, havde den dag været i corona-hi i 2 år, så der skulle 
lige bankes lidt rust af. Men vores indtryk er, at I havde en god dag på skolen alligevel og 
at stemningen blandt jer kommende elever er, som den skal være. 
 
Her på skolen er vi godt i gang med at afslutte skoleåret og det går både meget 
følelsesladet og travlt for sig med sommermøde, MGP og bryllupsweekend bag os og alle 
afskedsritualerne foran os.  
 
Samtidig er vi selvfølgelig også godt i gang med at lægge planer for det kommende - jeres 
- skoleår. Hvis I har en aftale om et opkald fra en af vores medarbejdere, så vær forvisset 
om, at det nok skal komme. Men det kan godt være, at det først bliver efter den 25. juni, 
hvor den nuværende årgang slutter sit skoleår. I er selvfølgelig altid velkommen til at 
skrive eller ringe til os. 
 
 
Åbningsdag tirsdag den 9. august 2022  
I år starter vi op en tirsdag og vi følger dette program: 
 
15.30  Ankomst i husene. Huslærerne tager i mod og hjælper jer på 

plads i husene 
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 er klar med sovepose, 
underlag og driftssikker cykel. Det skal ikke være dyrt udstyr: Vi regner med lune nætter 
og overkommelige distancer. 

https://www.webtilmeldinger.dk/TilmeldingsFormularV2/Tilmelding.aspx?FormId=%7b2E3BDAF0-9407-43D3-9880-38AD8CAC4494%7d


 

 
Søndag den 14. august kl. 14-17. Tour de Baunehøj  

Mens eleverne er på husgruppetur, vil Skolekredsen gerne invitere jer forældre til et 
eftermiddagsarrangement, som vi kalder for Tour de Baunehøj. Her vil I møde 
skolekredsens bestyrelse, nogle tidligere elever, hinanden og I vil lære lidt mere om 
skolen. Vi disker op med kaffe og kage. Vi sender et tilmeldingslink omkring skolestart. 
 
Aktiviteter for forældre de første måneder 

• Torsdag den 22. september inviterer vi forældre og små søskende til høstfest i 
Ridehuset kl. 18-21. Mere information følger. 

• Fremlæggelser af brobygningsopgaver fredag den 25. november kl. cirka 14-18 

• Forældresamtaler den 13. og 14. december 

• Julemøde onsdag den 21. december kl. cirka 19-22 

 
Ferieplanen for skoleåret 2022/23 
Efterårsferie i uge 42 – 2022 
Juleferie i perioden: 22.12.2022-01.01.2023 begge dage inkl. (ankomst til skolen søndag 
den 2. januar om aftenen) 
Vinterferie i uge 7 – 2023 
Sidste skoledag lørdag den 24. juni 2023. 
 
Eleverne har ikke fri:  
De 3 dage før påske 2023. 
 
På skolens og medarbejdernes vegne 
 
 
Ulrik Goos Iversen 
Forstander 
 
 
 
 
 


