
   

Nyhedsbrev nr. 5 - 1. februar 2019 

Kære forældre 

Vi er en måned inde i det nye år, og der er mange gode aktiviteter og oplevelser på skolen. 

Efterskolernes Aften den 9/1 

Vi havde et stort antal besøgende på Efterskolernes Aften. Lærere og 

elever havde travlt med at byde nye interesserede elever og deres 

familier velkomne. Stor tak til eleverne for kompetent rundvisning og 

informationer om skolens dagligdag. Og stor tak til lærerne, som havde 

travlt med at tale med familier og udfylde besøgspapirer. Vi har 

sammenlagt 34 besøgspapirer fra aftenen, hvilket lover positivt for 

fremtidens optag på skolen. 

Optag 19/20 

Vi har afsluttet optagelsesproceduren for det kommende skoleår og er 

glade for at kunne melde om ”fuldt hus” til det kommende skoleår. 

 

10. klassernes OSO-uge 

10. klasserne har haft en uge med OSO. Obligatorisk Selvvalgt Opgave. En uge hvor hver enkelt elev går i 

dybden med et potentielt erhvervsvalg. Elverne undersøger uddannelse, længde, indhold, løn under 

og/eller efter stuide, fremtidsudsigter og meget mere. Ugen afsluttes med en en fremlæggelse og  

fremvisning af et relevant produkt. Det blev en travl uge med mange inspirerende fremvisninger.  

 

 

Projektuger i 8. og 9. klasse 

I denne uge og i sidste uge har 8. og 9. 

klasserne haft projektuge. Skolen emmer af 

travlhed. Eleverne bearbejder, undersøger og 

beskriver et større emne. Klasserne har 

arbejdet med det overordnede emne 

”Fremtid”. 

 

  



   

Ny valgfagsperiode. 

Vi rundede halvdelen af dette skoleår i januar. Det betyder bl.a., at vi bytter valgfag. Selvom flere elever 

gerne ville have fortsat med det valgfag, de havde, er det godt at få rystet lidt rundt på holdene. Desuden 

kom der nye valgfag til, da andre lærere tog over. Vi er ved at have indarbejdet en god rutine på ”Viggo”, 

når eleverne vælger nye fag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teater fredag 8/2 på Kastanievejens Efterskole, Frederiksberg 

Traditionen tro er vi inviteret til Kastanievejens Efterskoles store teaterforestilling. Det er altid en god og 

inspirerende oplevelse at se, hvad dygtige teaterinteresserede jævnaldrende er i stand til. Vi tager til 

Kastanievej på Frederiksberg om morgenen i bus og efter aftale med forældre/lærere må elever gerne ”få 

vinterferie”  fra Frederiksberg. Meld meget gerne tilbage til lærerne om dette hurtigst muligt. 

Vi ønsker alle elever og forældre en rigtig god vinterferie i uge 7.  

Kollegiet åbner SØNDAG 17. FEBRUAR kl 16.00 

 

Venlig hilsen 

Ledelsen på Holte-Hus Efterskole   

Jens og Helle 

 


