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NYT fra BG   
 
Så kom sneen og sigtbarheden blev mærkbart nedsat.  

  

  

  
Der skal nu være 2 meter mellem striberne og max 5 personer må samles i det offentlige rum.  

  

Vores pedel er desværre blevet smittet med Covid-19 og jeg er derfor i isolation i mit sommerhus 

indtil testforløbet er gennemført.  

  

Der er fortsat delvist åbent på BG, så kontakt gerne Marianne eller Karina, hvis der er behov for at 

komme på gymnasiet. Vi har også indført max 5 personer dér.  

  

Nye medlemmer af bestyrelsen.  

  

Onsdag den 13.1. havde jeg annonceret valgmøde til bestyrelsen med opfordring til at meddele sit 

evt. kandidatur senest den 4.1. Der skal vælges en repræsentant for forældrene og en suppleant. Med 

2 kandidater på banen, én til hver post, og givet de corona-betingede restriktioner har jeg valgt at 

aflyse mødet og i stedet byde velkommen til:  

  

Steen Lennart Jensen (Marie 1.i) som vores nye forældrerepræsentant i bestyrelsen og  

Brian Pelby (Laura 1.i) som vores nye suppleant.  

  

Steen vil således deltage i det kommende bestyrelsesmøde i februar.  
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SIDE 2 

Orienteringsaften 20.1.2021  

  

Vi er i fuld gang med at producere vores orienteringsaften, der for første gang bliver virtuel. Det er 

en interessant udfordring at få visualiseret livet på BG - både undervisning og socialt samvær - når 

der ikke er elever og lærere.  

  

Vi bruger alt, hvad vi kan finde i mapperne af fotos og småvideoer, som kan mikses i en fortælling 

om BG før og under Corona. Så hvis Karina har mailet til jer med opfordring om at sende ind, så gør 

det endelig.  

  

Jeg synes, vi har styr på den overordnede produktionsidé, men kan altid bruge input fra jer.  

  

  

Retningslinjer og overvejelser vedr. den virtuelle undervisning   

  

På personalemødet i går diskuterede hele lærerkollegiet gode råd til den virtuelle undervisning og til 

at ”være i det virtuelle rum”. Det gjorde vi bl.a. på baggrund af nogle rigtig gode overvejelser, som 

vi havde fået fra elevrådsmødet, dagen inden.  

  

De mange gode ideer har vi samlet i en oversigt, som skal sikre, at vi kommer igennem den næste tid 

så undervisningspositive som muligt. Se oversigten her.  

  

Undervisning og eksamen  

  

De seneste meldinger om bekymring for yderligere smittespredning og sandsynligheden for, at 

nedlukningen af gymnasierne fortsætter ud over den 17.1. giver naturligvis os alle sammen sved på 

panden ift. sommereksamen.   

  

Jeg kan fortælle, at vore hf-elever har klaret sig rigtig fint med erstatningen for vintereksamenen: en 

vurderingssamtale i det fag, der var udtrukket til eksamen. Så det kan lade sig gøre at eksaminere 

virtuelt.  

  

Men det er klart, at den megen nedlukning hen over nu 2 skoleår, har skabt turbulens omkring 

eksekveringen af den almindelige undervisning. Og dermed en fornemmelse hos både elever og 

lærere om eleverne nu er klædt godt nok på til eksamen til sommer.  

  

Jeg tror, det er vigtigt at understrege, at eleverne fortsat har lært en masse fagligt stof, men at 

fordybelsen nok er blevet mere overfladisk. Det skal der selvfølgelig tages højde for i 

eksamensplanlægningen og i opgaveindholdet.   

  

Som den meget planlæggende sektor vi er, vil vi selvfølgelig gerne vide snarest, om der sker 

ændringer af eksamensterminen mm. Omvendt forstår vi også godt, hvis det er vanskeligt at træffe 

beslutning om - mange hensyn skal tages.   

  

Mit budskab er derfor: Stol på, at vi sammen med eleverne nok skal finde en god løsning, så deres 

studenter- og HF-eksamen lykkes. Uanset hvordan, den så skal afvikles.  

  

http://www.brondby-gym.dk/filarkiv/dokumenter/nyhedsbreve/2020-21/Retningslinjer_og_overvejelser_ifm._vituel_undervisning.pdf
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SIDE 3 

 

 

Corona-nyt fra ministeriet  

  

På BG’s hjemmeside kan I finde seneste orientering fra Børne- og Undervisningsministeriet vedr. de 

gældende restriktioner. I kan også her læse om de oftest stillede spørgsmål (og svar).  

  

  

  

Rigtig god weekend - ild i brændeovnen er ikke det værste, når det er gråt derude.  

  

Pia Sadolin  
 

http://www.brondby-gym.dk/dk/covid-19/covid-19/covid-19-info-259/

