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Kære forældre 

Det er en stor glæde at byde velkommen til et nyt skoleår på Holte-Hus Efterskole. 95 elever er startet, 

heraf 40 kostelever. Vi ser frem til et nyt skoleår, hvor vi vil arbejde ihærdigt med elevernes trivsel og 

faglighed. Vi håber, at jeres barn får et fantastisk år. Husk at kontakte os, hvis I har spørgsmål til ting i 

hverdagen, eller hvis der er noget omkring jeres barn, som I vil drøfte med os. 

 

Nyt om personale 

Vi siger farvel og måske på gensyn til to lærere dette skoleår. Pernille Mortensen skal læse videre på IT-

Universitetet. Vi håber at kunne fastholde Pernille som vikar hos os, så det ikke bliver et helt farvel.  

Vores lærer Kjartan har søgt orlov, da han har fået en stilling på en specialskole i Nordsjælland. Vi ønsker 

Kjartan held og lykke, og tak for 12 gode år på Holte-Hus Efterskole. 

Vi har ansat to nye lærere, Malthe Steenstrup Hansen og Lotte Illeris, som vi glæder os til at samarbejde 

med. Malthe skal undervise i matematik, biologi og fysik/kemi. Lotte skal undervise i matematik og 

fysik/kemi.  

Nye fag 

Holte-Hus Efterskole udbyder den fulde fagpakke, der 

svarer til fagene i folkeskolen. Vi er stadig en 

ordblindeefterskole med et særligt tilrettelagt tilbud, 

så vi fastholder vores gode erfaringer med små hold i 

dansk og matematik og vores øvrige organisering. Det 

nye er, at fagene nu er prøvefag, alle fag (FP9) og 

dansk, matematik og engelsk (FP10). 

Fysik i 8. og 9. klasse 

Fysik/kemi er et nyt fag på Holte-Hus Efterskole. Det bliver varetaget af 

vores nye lærer Lotte i 9. klasse i samarbejde med Sissel som 

ordblindelærer. I 8. klasse varetages faget af vores to nye lærere Malthe 

og Lotte i samarbejde. 

I 9. klasse skal eleverne undervises i fysik/kemi-lokalet på 

Dronninggårdskolen, Rønnebærvej 33, 2840 Holte om fredagen. Eleverne 

bliver delt i to hold á 16 elever som skal tage til Dronninggårdskolen hver 

anden fredag efter frokost. I får mere information af lærerne, inden 

fredag i næste uge, hvor undervisningen starter op. Der er 2 km til 

Dronninggårdskolen, så det tager ca. 25 minutter at gå. Der er lagt tid ind 

til transport til skolen, og vi tænker at det er en fordel med lidt frisk luft 

inden de sidste timer om fredagen  



   

 

Cykelhjelm 

Alle elever der cykler til og fra Holte-Hus Efterskole, fx ifm. transport til Dronninggårdskolen olign. skal have 

cykelhjelm på. Vi er ansvarlige for eleverne, og deres sikkerhed er meget vigtig. 

 

 

 

Tysk i 8. og 9. klasse 

Tysk er ligeledes et nyt fag hos os i år. Vi har skemalagt tysk i ydertimer, så de elever der ikke har tysk kan 

vælge i samråd med deres forældre at møde senere. Hvis I ønsker lektiehjælp i morgentimerne, hvor der er 

tysk bedes I kontakte Helle. 

Facebook 

Vi har en god aktiv Facebook-side med mange fine opslag, hvor I kan følge med i skolens hverdag. Hvis I 

ikke ønsker, at jeres barn er med på billeder på Facebook, bedes I give besked til os. 

 

Venlig hilsen 

Ledelsen på Holte-Hus Efterskole  

  

Jens og Helle 


