
   

Nyhedsbrev nr. 2 - 20. september 2019 

 

Kære forældre 

Grøn energi og grøn profil på skolen 

Vi er glade for bestyrelsens beslutning om, at skolen skal have en grøn profil. Det betyder, at vi nu har fået 

installeret to industrielle varmepumper (luft til vand) og solceller på taget. Projektet er støttet af EU under 

programmet for Beskæftigelse og Social Innovation. Vi har i samme ombæring fået repareret vores tag over 

spisesalen, hvor der tidligere stod en del vand. 

Vi har mange forhåbninger til den nye grønne energi. Vores investering skulle iflg. beregninger finansieres 

med den besparelse, vi opnår på den reducerede varmeudgift til naturgas, hvilket er baggrunden for 

beslutningen. 

Vi får en App, der viser hvor meget strøm, vi selv producerer via solcellerne og disse tal tænker vi at bruge i 

undervisningen. 

Senere på året, i uge 48, har vi en klimauge, hvor vi sætter mere fokus på bæredygtighed og grøn profil.  

 

Nyt om personale 

Vores faste og dygtige vikar Kristella er gået ind i en orlovsstilling i dansk og engelsk i 9. klasse. Kristella vil 

stadig være vikar, når der er brug for det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Filmoptagelse og besøg i Det Kgl. Teater 

Den 3. september var der gode oplevelser for alle elever på skolen. 

8.-9. klasserne var med i en filmoptagelse på Helsingør 

Stadion, hvor de agerede publikum til en fodboldkamp, 

der skal indgå i en danskproduceret krimi. Vi har fået 

oplyst, at filmen er solgt til Tyskland. 

10. klasse var i Det Kgl. Teater og se Den kroniske uskyld. 

En rigtig god oplevelse for eleverne. 

 

 

 

 

Uge 40 - Ordblindeuge 

I uge 40 har vi fokus på, hvad det vil sige at være ordblind. 8. klasserne arbejder med et kreativt produkt 

omkring identitet og ordblindhed, og 9.-10. klasserne er i gang med at producere tekster i forskellige genrer 

om ordblindhed. 

Det hele kulminerer med en udstilling på Rudersdal Bibliotekerne i Birkerød, fredag den 4/10, hvor 

elevernes produkter bliver udstillet. Hele skolen tager afsted til fernisering, og kl. 11 har vi sammen med 

biblioteket booket komiker Christian Fuhlendorff til at underholde/tale med os.  

 

Venlig hilsen 

 

Ledelsen på Holte-Hus Efterskole  

Jens og Helle 


