
   

Nyhedsbrev nr. 6 - 19. marts 2019 

Kære forældre 

Ny forretningsfører 

Den 1. marts startede vores nye forretningsfører, Joan Buch Svendsen.  

Joan er uddannet inden for regnskab, og hun har de sidste 15 år stået for al regnskab, løn mv. hos en stor 

glarmester i Nordsjælland. Vi ønsker Joan varmt velkommen! Joan har ønsket sig flere kolleger og en 

arbejdsplads med liv på gangene. Det kan vi tilbyde på Holte-Hus  

Vi beklager, hvis I har været berørt af den manglende administrative betjening de sidste par måneder. Vi 

har forsøgt at løse de mange opgaver på bedst mulig vis. 

Hawai-fest 

Den 7/3 arrangerede 9. klasserne en stor temafest med Hawai-indhold. 

Vi fik lækker mad (rejecocktail, pizzaer med frisk ananas og bananasplit 

til dessert). Der var konkurrencer under middagen, og i det hele taget 

var der en rigtig god stemning til festen. Lærere og elever er supergode 

til at planlægge og afholde gode temafester, som er en tradtion på 

skolen og en del af indholdet i løbet af skoleåret. Der er både sociale- og 

faglige mål, der bliver opfyldt.  

Grøn profil  

Holte-Hus Efterskole har indledt et klimapartnerskab med firmaet 

Grøn Industri hvilket betyder, at vi vil omlægge vores energiforbrug til 

en mere klimavenlig løsning, så vi får en grønnere profil. Vi går over til 

opvarmning via varmepumper, og hvis vi får tilladelse, vil vi få 

solceller på nogle af de flade tage. Beslutningen har været gennem 

vores bestyrelse med opbakning fra alle bestyrelsesmedlemmer. 

Lige nu får vi som led i aftalen med Grøn Industri repareret vores 

store flade tag over spisesalen, hvor vi de sidste mange år har haft en stor ”vandlomme” midt på taget. 

Vandet har ikke kunne blive ledt væk til nedløbsrørerne, hvilket bliver udbedret nu med et nyt fald i midten 

af taget . Det er en stor lettelse at få reparationen i gang, da spisesalen er skolens hjerte og det sted, hvor vi 

alle samles til frokost, fællessamlinger mv. Vi har været nervøse for, om vandet kunne give en stor skade på 

et tidspunkt, men den bekymring er væk nu! 

 

Venlig hilsen 

Ledelsen på Holte-Hus Efterskole   

Jens og Helle 

 


