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Nyt fra BG, 22.1.2021 
 
 
 
Kære elever, forældre, lærere og bestyrelse. 
 
Det var med ondt i maven, techno-stress og bange anelser at jeg satte mig foran computeren, 
onsdag den 20.1., for at se BGs virtuelle orienteringsaften glide hen over skærmen.  
Men - viste det sig - helt uden grund. 
Alt klappede. 
 

 
 
Chatpanelet sad klar i god tid, hvilket var en rigtig fornuftig disposition, da de første spørgsmål 
tikkede ind et stykke tid før, videoen gik i luften. Ingen tekniske problemer. Ingen ubehagelige 
mishagsytringer i chatten. Ingen gæster, der faldt fra undervejs. Tværtimod har trafikken efter 
premieren været rigtig høj. I skrivende stund tæt på 600 besøg - så ovenstående billede er allerede 
forældet. 
Vi er glade. 
Tak til de mange, der har hjulpet os med materiale og inspiration. Det har i langt højere grad end 
tidligere orienteringsaftener været et arrangement med en mangfoldighed af bidrag fra en langt 
bredere kreds af interessenter. Dén værdifulde erfaring tager vi med til næste års planlægning. 
 
I forhold til BGs dagligdag under Corona har Thomas Anker introduceret fælles morgengymnastik 
som en fin måde at komme op og i gang på. Ca. 10 minutters ”stræk og bøj” og man er klar til 
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dagen. Det er herligt at kickstarte dagen og skærmen på den måde. Vi fortsætter i næste uge og 
tager gerne imod gæsteinstruktører (en kærlig opfordring til jer, elever). 
 
Ift. den virtuelle undervisning har vi tidligere fortalt om retningslinjer og overvejelser, som lærere 
og elever har gjort sig og som vi har samlet i dette inspirationsdokument. Dette har vi suppleret 
med opstramninger i studie- og ordensreglerne omkring deltagelse i den virtuelle undervisning og 
omkring sanktioner, hvis en elev ikke kan finde ud af at deltage hensigtsmæssigt. I kan finde 
formuleringerne på vores hjemmeside i Studie- og ordensreglerne pkt. 1, b og pkt. 5, 2: 
https://www.brondby-gym.dk/dk/nuvaerende-elev/studieregler/studie-og-ordensregler-192/ 
 
Fra Ungetrivselsrådet har elevrådsformand, Sólvá, hentet nedenstående 5 gode råd til den virtuelle 
undervisnings dagligdag, som især skal inspirere lærerne (og ledelsen): 

 

 

 

 

 
 

Det er mit indtryk, at vi langt hen ad vejen følger de 5 råd og konkret har vi taget den med Grinet 
op.  
 
Mandag (den 25.1.) kl. 9 skal vi alle sammen til Stand-up Comedy i Teams med Thomas Hartmann 
og Torben Chris.  
20-30 minutters latter, sammen, skulle gerne gøre uge 4 lidt sjovere at komme igennem.  
For at vi kan afvikle showet så teknisk, uproblematisk som muligt, må I meget gerne holde både 
kamera og mike slukket, mens I ser med☺ 
God fornøjelse.  
 
I de følgende uger bliver det interessant at finde ud af, om uge 6 er sidste uge med virtuel 
undervisning eller om vi skal fortsætte efter vinterferien. Jeg lover, at I skal blive holdt orienteret 
løbende. Et af de store spørgsmål, der i stigende grad trænger sig på, er jo afviklingen af eksamen til 

http://www.brondby-gym.dk/filarkiv/dokumenter/nyhedsbreve/2020-21/Retningslinjer_og_overvejelser_ifm._virtuel_undervisning,_foraarssemester_2021.pdf
https://www.brondby-gym.dk/dk/nuvaerende-elev/studieregler/studie-og-ordensregler-192/
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sommer. Terminsprøver, SRP og SSO går i gang nu og derfor er det så vigtigt med afklaring omk. 
fysisk fremmøde, den fortsatte undervisning og eksamensterminen.  
ALLE vil gerne snart have en udmelding fra ministeriet. Og det ved ministeren godt! 
Fra ”posen med blandede bolsjer” kan jeg orientere om, at nogle hold vil opleve lærerskift i kortere 
eller længere tid, da vi har 3 lærere, som afholder barsel. Vi har dels rokeret med egne lærere, dels 
ansat 3 nye vikarer: 2 i matematik og 1 i psykologi. Puslespillet er faldet på plads og eleverne er 
orienteret. Men det er altid muligt at snakke med mig (eller Sanne) om de varslede lærerskift. 
Ring/mail hvis spørgsmål. 
 
1.g’erne må specielt gerne være opmærksomme på vores tilbud til særligt talentfulde unge. 
Torsdag den 28.1. holder vi orienteringsmøde i Teams kl. 9, hvor interesserede 1.g’ere kan møde 
Sólvá, August og Louise (alle 3.g’ere), der har deltaget i ATUs tilbud i 3 år og fortæller om deres 
oplevelser og udbytte. Der kommer mere information ud om, hvordan man deltager i mødet og 
sender ansøgningsskema til ATU. Læs evt. om ATU her:  https://talentfuldeunge.dk/ 
 
Særligt til 3.g- og 2.hf-eleverne er det en stor fornøjelse at kunne orientere jer om en meget 
lukrativ aftale vi har indgået med Brøndby-Bibliotekerne ifm. jeres SRP- og SSO-proces. Brøndby 
Bibliotekerne glæder sig til at hjælpe og de kan kontaktes personligt 24/7 (!) på telefon og mail. De 
formidler gerne videre til andre biblioteker (f.eks. Hvidovre, Glostrup, Albertslund, Rødovre, 
Vallensbæk - hvor det nu måtte være jeres bibliotek ligger) og til de store universitetsbaserede 
platforme. Så benyt jer endelig af tilbuddet - ikke alle gymnasier har fået forhandlet en sådan aftale 
på plads! 
Se aftalen her. 
 
Afslutningsvis kan jeg ikke lade være med at bringe en både fornøjelig og bekymret mail (let 
redigeret), som vi modtog lige efter at have skrevet ud om refusionen for frokosten: 
 
Sendt: 15. januar 2021 20:31 
Til: Marianne Johannsen <mj@brondby-gym.dk> 
Emne: Re: skolepenge 

  
Hej Marianne,  

Rasmus gir gerne det refunderede beløb til formål på BG, såfremt det er muligt rent administrativt?? 🤗😂  
Vi er mest kede af at de unge mennesker disse måneder/år ikke kan gi den lidt gas med fester, småkærester og festivals! 

(Ligesom vi selv gjorde!) 😂 

Hvor er det dog ærgerligt! 😩 
Vi forældre håber dog også på, at eksamensperioden og evnerne ikke blir yderligere svækket pga. manglende “fysisk 
undervisningshjælp, lærerstøtte og sociale bånd”.  

Det kan vi jo desværre kun gisne om! 😳 

 
 
Rigtig god weekend, 
 
Pia Sadolin 
 
 

https://talentfuldeunge.dk/
http://www.brondby-gym.dk/filarkiv/dokumenter/nyhedsbreve/2020-21/Biblioteksaftale_2021.pdf
mailto:mj@brondby-gym.dk

