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Nyt fra BG - på kanten af uge 7 og en velfortjent ferie fra skærmen 
 

 
 
Vel er det hverken sort piste eller særlig alpint, men med lidt god vilje kan man faktisk stå på ski ned ad 
bakken ved Brøndby IFs store flagstang☺ 
 
De sidste 14 dage, inden vi tager på ferie, har budt på flere nyheder, som giver håb for fremtiden. 
0.-4. klasse er vendt tilbage til skolerne til glæde for både børn og forældre. Det lover godt for udviklingen 
efter 28.2., hvor vi er stillet i udsigt, at nedlukningen tages op til fornyet overvejelse. Man kan fromt håbe 
på en gradvis åbning, om ikke andet. 
 
Eksamen 
Sløret er løftet noget for eksamensplanerne og for vore elever og lærere, er det en lettelse at være blevet 
lidt klogere. Alle skal til både skriftlig og mundtlig eksamen, men i mindre omfang end vi plejer. Der bliver 
således kun én skriftlig eksamen og det er i dansk. Til gengæld er der hele 3 mundtlige eksaminer for 3.g og 
2. hf. Også 1.g’erne, som ikke har været til prøve i grundskolen, er stillet én mundtlig eksamen i udsigt. 
Dette gælder også 2.g’erne. 1.hf skal op i NF - både den fællesfaglige og enkeltfaglige eksamen.  
 
Matematik er helt ude af ligningen på alle niveauer. Der afholdes ingen eksaminer i matematik, heller ikke i 
studieretninger med matematik på A-niveau. 
 
Vicerektor Sanne Midtgaard og jeg har besluttet at tilbyde en ”Spørg om eksamen - orientering” til alle, 
både elever og forældre. Vi vil arrangere det i You Tube, fordelt på årgangene, midt i marts. Det sker, når vi 
er blevet klogere på datoer, læseferier og mere detaljerede beskrivelser af eksamensafviklingen. 
Derudover er I altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål. 
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SIDE 2 

Den aktuelle terminsprøve, som er i fuld gang, matcher den skriftlige eksamensudmelding ganske fint, med 
sin fordeling på generalprøve i dansk i netprøver og de mere formativt baserede prøver i de øvrige fag. Det 
har vi tilrettelagt godt☺ 
 
Konsultationer 
Det vil også være i marts, at 1. årgang skal til konsultationer. Vi har valgt at gøre denne begivenhed virtuel, 
så konsultationerne vil afholdes i Teams. Vi vil umiddelbart efter vinterferien sende information til jer, om 
hvordan I tilmelder jer osv., men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 10. marts. 
 
Nye tiltag 
Både i denne og forrige uge er der afholdt klassemøder med tilkendegivelser af, hvordan det går med 
skolegangen under nedlukningen. Elevrådet har også udfoldet stor aktivitet omkring, hvad vi hele tiden kan 
forbedre. Det er meget positivt med den store elevaktivitet på området, som har kendetegnet hele 
nedlukningsperioden. På den baggrund har vi løbende kunnet justere form og indhold af den virtuelle 
undervisning.  
 
For uge 8 - og måske også 9 (!) - har vi besluttet at forlænge frokostpausen med 5 minutter, som  tages fra 
2. modul og 10 minutter, som tages fra 3. modul. Derved tilføres frokostpausen 15 minutter, så man kan nå 
at smøre lidt frokost og gå en tur. 
Morgengymnastikken rykkes til kl. 9.55-10.05, da det vil øge deltagelsen og fordi vi rigtig gerne vil have alle 
ud af fjerene. 
Lærerne skal i endnu højere grad bestræbe sig på at veksle mellem synkron og asynkron undervisning og i 
øvrigt gerne tænke små gåture ind i modulerne. 
Flere elever klager i stigende grad over hovedpine ovenpå den virtuelle skoledag. Forhåbentlig kan 
ovenstående tiltag afhjælpe den tendens. 
 
Forbedringer på gymnasiet 
Afslutningsvis kan jeg nævne, at vi er godt i gang med oprettelsen af hold for det kommende skoleår. 
Fordelingen ser ganske fornuftig ud og vil også næste år være en skøn blanding af små og store hold. Det 
vigtigste er, at eleverne så vidt muligt får indfriet deres prioriteter. 
 
Når eleverne engang kommer tilbage på BG igen, vil de møde flere nye forbedringer, som vi har prioriteret 
og har haft tid til at installere. På baggrund af den store opgradering af virtuel undervisning, som vi ikke 
tror forsvinder helt igen, har vi fornyet projektorerne og mediefagsredigeringsmaskinerne. Desuden har vi 
taget hensyn til forbedret hygiejne og rengøring gennem indkøb af nye sofaer og gardiner samt lagt nyt 
gulv i kantinen.  
Også de eksperimentelle fags laboratorieudstyr står foran en opgradering. Fysik på A-niveau, markant 
fremgang for faget biologi og et nyt naturvidenskabeligt fag, geografi, på HF-linjen gør en udbygning af 
fagenes samlinger tiltrængt. Hen over foråret skal der derfor investeres i udstyr, som kan styrke lærernes 
muligheder og elevernes faglige udbytte. - Og mon ikke informatik også kan få del i festen☺ 
 
Hav en dejlig vinterferie og lad os se frem til udmeldingerne op til den 28.2. vedr. genåbningsinitiativerne. 
Weekenden byder på mange muligheder for udfoldelse, der er både Valentinsdag og Fastelavn - vi er 
sikkert nogle stykker, der trænger til at afreagere. F.eks. ved at slå løs på en tønde. 
 
Pia Sadolin 
Rektor 
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https://www.berlingske.dk/til-stregen/forbroedning
https://www.berlingske.dk/til-stregen/nye-landvindinger

