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Kære forældre 

Vi håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år! 

Vi er i fuld gang med 2. halvår af skoleåret. Vi har skoleuge nr. 21 i 

denne uge ud af 41 uger, så vi er lige netop halvvejs. Vi synes at tiden 

går stærkt. Skolen summer af god aktivitet, og vi oplever glade elever, 

men også elever der har mange ting, de skal skolemæssigt. 

Det er Holte-Hus’ første år med fuldt prøveforløb efter 9. klasse og 

FP9/FP10 i 10. klasse i fagene dansk, matematik og engelsk. Det har 

givet et andet skoleår end elever og lærere er vant til. Der er i endnu 

højere grad fokus på prøveforberedende indhold i undervisningen, så 

eleverne kan blive klædt på til afgangsprøverne til sommer. Alle går til 

opgaven med positivt sind og stor indsats, hvilket vi i ledelsen og 

bestyrelsen er rigtig glade for. 

Standpunktskarakterer 

Vi har fået et nyt it-system til at administrere standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurderingen. 

Vi har haft lidt opstartsvanskeligheder, hvilket vi beklager. 

I næste uge får alle elever en kuvert med hjem med deres standspunktskarakterer. Hvis I har spørgsmål til 

dette, er I velkomne til at kontakte os i ledelsen. 

Efterskolernes aften 8. januar 

Vi havde besøg af ca. 60 familier mhp. optagelse til skoleåret 21/22. 

Det blev en fin aften med bl.a. gode rundvisninger ved vores dygtige 

kollegieelever. 

Ny valgfagsperiode 

Som nævnt ovenfor, runder vi midt i januar et halvt skoleår. Det 

betyder, at vi også skifter valgfag. Det er nærmest en festdag, når 

lærerne fortæller om netop deres fags fortræffeligheder. Vi tilbyder som sædvanlig en vifte af kreative fag, 

men har i denne valgfagsperiode også sneget et tilbud om ekstra engelsk ind. Det er et forsøg og er 

henvendt til de elever, der gerne lige vil have et ekstra skub inden Folkeskolens Prøver til sommer.  

Projektuger i 8. og 10. klasse 

Vi er i en periode med projektuger. 10. klasse havde projektuge i uge 2, hvor de arbejdede med deres OSO-

opgave. Det blev til nogle spændende og gode fremlæggelser over elevernes kommende uddannelsesvalg. 

8. klasse har projektuge i næste uge med Bornholm som tema. 8. klassernes lejrskole går i år netop til 

Bornholm, så det er et led i forberedelsen hertil. 

Venlig hilsen 

Ledelsen på Holte-Hus Efterskole  

Jens og Helle                                                


