
 

Nyhedsbrev nr. 1 – 18. august 2020 

Kære elever og forældre 

Vi byder jer alle et varmt velkommen til et nyt skoleår på Holte-Hus Efterskole.  

Vi håber at det bliver et forrygende skoleår med fokus på trivsel 

og faglighed hos vores elever. 

Det ligger os meget på sinde, at vores elever har det godt socialt, 

for først dér, er der grobund for god faglig udvikling.  

Tøv ikke med at kontakte os, hvis I har spørgsmål, bekymringer 

eller andet, som I har brug for at drøfte. 

Corona 

Vi arbejder med en række tiltag for at begrænse for tæt fysisk 

samvær på skolen. 

Eleverne er delt op i to familiegrupper på kollegiet. 

Kollegieeleverne i familiegruppen spiser i samme område, og de 

må være tættere sammen end med de øvrige. I dagtimerne er 

eleverne primært sammen med deres årgang. Der er bestemte 

områder til frikvarterer, der er ”ensretning” på gange og trapper 

og håndvaske/toiletter er opdelt til specifikke elevgrupper. 

Vi håber, at disse tiltag kan være med til, at vi begrænser muligheder for, at corona-smitte kommer til os. 

Vi er dog klar over, at det kan ske, og vi vil følge udviklingen og anbefalinger til efterskoler tæt, og vi vil 

informere jer med det samme, hvis vi får nye retningslinjer mv. 

Opslag på Viggo 

Lærerne skriver løbende på opslagstavlen på Viggo. Vær 

opmærksom på hvilken årgang, der står i overskriften, så I 

kun behøver at læse nyheder fra jeres barns årgang. Vi kan 

desværre ikke målrette nyheder til de enkelte årgange på 

opslagstavlen.  

Bestyrelsen og generalforsamling til november 

Bestyrelsen for Holte-Hus Efterskole mødes ca. hver anden 

måned. Bestyrelsen består af tidligere forældre på skolen 

og dygtige fagpersoner med et langt kendskab til skolen. 

Torsdag den 5. november afholder vi generalforsamling, hvor I er meget velkomne. Vi sender en invitation 

ud, når vi nærmer os med program. 

Venlig hilsen 

ledelsen 

Jens (30246857) og Helle (26171769)  


