
   

Nyhedsbrev nr. 3 - 6. december 2019 

Kære forældre 

Nyt om personale 

Vores IT-ansvarlige Kim Kramaric har fået nyt fuldtidsjob i Telia fra det nye år. Tillykke til Kim. 

Vi er glade for at vi allerede pr. 1/1-20 har ansat en ny IT-ansvarlig Qi Chen.  

Qi har været ansat på Egedal Gymnasium og en stor folkeskole med IT-support. 

Qi har allerede været her en hel dag, hvor han er blevet sat ind i arbejdet med at vedligeholde vores 

servere og øvrig IT-materiel. 

Terminsprøver i uge 46 

Terminsprøverne viste at vi skal have et endnu bedre beredskab og backup, når elevernes computere driller 

ifm. læse/skrive-teknologierne. Vi skal forberede sommerens prøver med udgangspunkt i de erfaringer, vi 

har fra terminsprøven. 

Temafest 21/11  

10. klasserne arrangerede en flot ”neon-fest” for os alle. Flot 

pynt, sjove konkurrencer og god mad. Desværre blev festen 

forstyrret af en brandalarm, så alle måtte ud undervejs. Vi er 

glade for, at det ikke var alvor. Det viste sig, at 

popkornmaskine og røgmaskine havde fået alarmen til at gå i 

gang. 

Vi ved nu, at vi 

kan slå alarmen fra i området omkring disse to maskiner, når 

der er fest. Dette har vi fået en gennemgang af v/G4S, som 

har leveret vores nye brandalarmeringsanlæg. Vi er oven på 

denne hændelse glade for, at der er sikkerhed for, at der 

bliver ringet direkte til beredskabet, hvis der skulle opstå 

brand på Holte-Hus. 

 

 

Klimauge 48  

8. klasserne havde en vellykket klimauge 

med fokus på bæredygtighed og 

verdensmål. Der blev produceret ”string-art” 

over verdensmålene, som nu hænger i 

pejsestuen. Eleverne producerede små 

videoer med nyhedsindslag om 

klimaproblematikker. Og eleverne byggede 

pallemøbler, som vi kan få glæde af til 



   

sommer. Endelig blev der plantet æbletræer, et blommetræ og nogle bærbuske i samarbejde med vores 

køkken. 

Optag 

Der er fuldt optag til det kommende skoleåret 20/21. Vi har haft dobbelt så mange ansøgere, som vi har 

pladser til, så det er positivt for skolen, men svært at skuffe mange med et afslag. 

 

Venlig hilsen 

 

Ledelsen på Holte-Hus Efterskole  

Jens og Helle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Vi fejrede traditionen tro skolens fødselsdag i november 


