
   

Nyhedsbrev nr.  – 6. marts 2020  

Kære forældre 

Tiden iler her hos os! Der er fortsat en masse god undervisning, og vi har også andre aktiviteter, som I kan 

læse om herunder. 

Fastelavn 

Tirsdag den 18/2 havde vi en hyggelig fejring af fastelavn i valgfagstimerne, hvor eleverne i kreative 

udklædninger mødte op til tøndeslagning udendørs, og efterfølgende sluttede vi af med vores dygtige 

køkkenleder Christine og køkkenmedhjælp Julies rigtig gode fastelavnsboller. 

Mad på Holte-Hus 

Køkkenleder Christine har taget initiativ til en 

instagram-profil med billeder af de retter vi får til 

frokost på skolen. Vi har to dygtige 

køkkenansatte, der begge er uddannede i 

ernæring, og vi er meget tilfredse med den gode 

og sunde mad, de producerer til os hver dag. Vi 

skal også huske, at alle vores elever både kost- og 

dagelever på skift er med i køkkenet, hvor de yder 

en stor indsats. Vi er sikre på, at de med deres 

”køkkentjans” lærer en masse om kost, hygiejne 

og samarbejde. 

Hvis I vil følge med på instagram: 

https://www.instagram.com/holtehusmad/?hl=da 

 

Oplæg om digital adfærd 

Onsdag den 4/3 havde vi et tankevækkende oplæg ved Michael Dassa. Vi fik Michael anbefalet af vores nye 

bestyrelsesmedlem, Mette Elsig. Tak for det råd! Vi havde en rigtig god formiddag med Michael og alle 

skolens elever. Der er stof at arbejde videre med ift. balancen i at følge med i de unges digitale liv, og 

hvordan vi bedst muligt arbejder med det som professionelle i hverdagen. Til august kommer Michael igen, 

hvor han vil holde en workshop for lærerne på en pædagogisk formiddag. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/holtehusmad/?hl=da


   

Holte High – flot fest arrangeret af 9. klasserne 

I går aftes arrangerede 9. klasserne og deres lærere en meget 

flot ”high school” fest, hvor der var udklædninger, overdådig 

amerikansk menu med chicken wings, nuggets, burger og is! 

Der var underholdning ved eleverne, og der var dans med 

lysshow og røgmaskine.  

Vi havde forberedt os ved at slukke for alarmcensoren i 

området, hvor festen blev holdt. MEN da festen sluttede blev 

dørene naturligt nok åbnet til kollegiegangen, og røgen fra 

røgmaskinen bredte sig til kollegiegangen, hvor vi ikke havde 

slået alarmen fra. DERFOR havde vi endnu engang besøg af 

brandvæsenet, hvilket er meget beklageligt. Alle havde gjort 

hvad de skulle, vi har fået en meget følsom røg/brandalarm, 

hvilket er betryggende ift. at vi har 40 elever og en lærer 

sovende på skolen. Vi evaluerer på hændelsen og vil sørge for 

at det ikke sker igen. 

 

     Prom King og Queen 

Personalenyt 

Dansklærer i 10. klasse, Ann, går på barsel den 29/4. Dansklærerne Maja og Malene vil varetage Anns 

undervisning de sidste to måneder af skoleåret og vi vil søge en barselsvikar til det nye skoleår. Vi ønsker 

Ann en rigtig god barsel og tak til Maja og Malene for deres ekstra arbejde med danskholdene i 10. klasse. 

Kristella varetager undervisningen året ud i dansk og engelsk i 9. klasse. Kristella er ansat i en orlovsstilling 

for vores mangeårige lærer Kjartan. Kjartan har valgt ikke at vende tilbage til Holte-Hus, da han har fået et 

job tæt på sin bopæl. Vi er meget glade for at Kristella kan færdiggøre sine hold i 9. klasse. 

 

Coronavirus 

Vi er som skole i kontakt med Undervisningsministeriet, som giver os anbefalinger vedr. Coronavirus.  

Vi informerer elever og personale om retningslinjer, og vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger: 

1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 
2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder 
3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 
4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen 
5. Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker 

Venlig hilsen 

Ledelsen på Holte-Hus Efterskole  

Jens og Helle                                                


