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Brøndby d. 15.12.2020 
Kære Søren Brostrøm,       
  
Først stor ros for en fremragende indsats i Aftenshowet i går aftes (den 14.12.2020). 
Med et fortrinligt parløb med Thomas Senderovitz. 
Seerne fik gode svar, og jeg hæftede mig ved din indirekte opfordring til de unge mennesker om at holde 
igen med festudfoldelserne i julen og til Nytår. En enkeltstående opfordring er desværre ikke nok i en 
kontekst med unge mennesker.  
 
Til gengæld ved jeg, at netop du vil kunne hjælpe os alle sammen ved at bringe nedenstående bekymring 
videre, der kan true alle bestræbelserne med at nedbringe smitten. Du har en naturlig adgang til pressen, 
der bliver lyttet til dig, og derfor skal netop også du vide, hvad det er for en situation, som gymnasiet og 
familier med gymnasieelever står med.    
 
Det er min og bestyrelsesmedlem Pernille Marotts oprigtige bekymring, at netop de unge mennesker vil få 
seriøse udfordringer med at overholde myndighedernes retningslinjer ift. festligholdelse af Nytåret.  
Uanset de bedste intentioner er det et faktum, at de unge gymnasieelever har været hjemsendt med korte 
mellemrum siden marts. To ud af tre gymnasieår er således udlevet delvist fra ungdomsværelset med 
primær adgang til kammeraterne over Teams.  Lige nu kigger de ind i en ferie med juletraditioner i familiens 
skød, med alt hvad det indebærer af hygge - og kedsomhed. I det perspektiv er det fristende at lave sit eget 
ungdomsparty Nytårsaften og give den fuld gas. Den tanke er svær at få til at forsvinde for en gymnasieelev. 
Også selv om man er 18 år og grundlæggende fornuftig. Og den er endnu mere umulig at fjerne, når der 
findes forældre, der i sympati med de unge eller mangel på energi til at argumentere en fest ihjel, ligefrem 
stiller hjemmet til rådighed og forventer, at de unge her vil mødes som klasse og være i stand til at udvise 
behørigt hensyn.  
 
Den situation ser vi pt på Brøndby Gymnasium. En løsningsmulighed kunne være, at gymnasiet faciliterer en 
nytårsaften i virtuelle rammer, svarende til den Teamsstruktur, som eleverne plejer at løse faglige opgaver i. 
Vi tror dog på, at det allerbedste ville være en indtrængende opfordring fra dig om at holde (kraftigt) igen 
med Nytårsløjerne. 
 
For indrømmet: en Teams-løsning kan på ingen måde erstatte en markering af et nyt år med kammeraterne. 
Og vi kan frygte, at sådan et tiltag vil fremstå som formynderisk. Ikke desto mindre står vi med en stor 
gruppe borgere – de unge og os selv inklusiv – som vil være dem, der bliver vaccineret til allersidst, men som 
samtidig kan være dem, der spreder en masse smitte på et tidspunkt, hvor det øvrige Danmark lukker helt 
ned.   
 
Vi vil rigtig gerne bidrage til at forhindre, at en tredje bølge skal starte i januar. Det kan et fokus på de unges 
udtalte ønske om fest til Nytår være med til at aktualisere. Vi håber, at vi sammen kan løfte denne opgave. 
Lige nu falder den ned mellem to stole, fordi mange af de unge er fyldt 18 år og festen samtidig ligger i 
ferien.  
  
Vi håber, at du vil bruge denne henvendelse til lige som os at være opmærksom på den trussel, som de 
unges ønske om fest udgør mod alle de bestræbelser, der pt. bliver gjort for at få smitten ned.  
  
  
  
Venlig hilsen  
 
Pia Sadolin       Pernille Marott 
Rektor    Forælder og medlem af gymnasiebestyrelsen 


