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Nyt fra BG - 26.2.2021 - Nedlukningen fortsætter 
 
 
Det fineste solskinsvejr, ledige anlæg, ikke en sjæl!  
 
Jeg véd godt, BG bruger andre baner, men jeg synes, fotoet ovenfor er et godt billede på, at der i den grad 
savnes aktivitet og udfoldelse på de mange anlæg overalt i Danmark. 

 
Til gengæld udfolder der sig stor aktivitet i 
lokalerne på Christiansborg, i 
Sundhedsstyrrelsen og hos Statens 
Seruminstitut (SSI). Desværre har det ikke 
positive resultater for os, endnu. Fordi vi 
gerne bare vil åbne igen, om ikke for det hele 
og for alle, så bare lidt, for nogen, noget. 
 
Forskellige aftaler er indgået. Om den 
forestående eksamen til sommer, om 
styrkelse af faglighed og trivsel og om 
genåbning af ungdomsuddannelserne visse 
steder i landet. På BG prøver vi at tænke 
kreativt. Hvad kan vi sætte i gang på baggrund 
af de politiske udmeldinger. Er der nogle 
sprækker, som ikke udfordrer folkesundheden 
og som er legitime muligheder? 
 
Apatien må ikke sænke sig og gøre os 
handlingslammede, bare (!) fordi 
hovedstadsregionen ikke kom med i denne 
omgang. Jeg har vedhæftet vores 
retningslinjer for undervisningen i 
forårssemestret - de vil jo gælde en rum tid 
endnu. 
 

Der er i de forskellige politiske aftaler trods alt åbnet for, at organisering af udendørs idrætsaktiviteter for 
max 25 personer må finde sted - i første omgang målrettet foreninger - og der er åbnet for, at lærere må 
mødes med mindre elevgrupper på max 4 personer i udendørs trivselsgrupper, hvis motivationen for 
undervisningen vurderes at være bekymrende. Måske kan vi få lov til at ”lege” med disse åbninger - vi vil i 
hvert fald afsøge mulighederne.  
 
Også ift. SRP- og SSO-processen har elever med praksis- og eksperimentelt indhold i problemformuleringen 
fået lov til at møde på gymnasiet og arbejde med den del af projektet hér. Den øvrige aftale om eksamen 
til sommer er lukket for ændringer, forså vidt det er besluttet, hvor mange mundtlige og skriftlige fag de 
forskellige årgange skal til eksamen i. 
 
Vores lærere er selvfølgelig optaget af, at elevernes faglige udvikling og sociale trivsel hænger uløseligt 
sammen - og det er politikerne også klar over. På BG er vi derfor nu i gang med flere tiltag, der som 
sædvanlig ændrer på de planer, vi havde lagt☺: 

https://www.brondby-gym.dk/filarkiv/dokumenter/studieregler/Retningslinjer_og_overvejelser_ifm._virtuel_undervisning.pdf
https://www.brondby-gym.dk/filarkiv/dokumenter/studieregler/Retningslinjer_og_overvejelser_ifm._virtuel_undervisning.pdf
https://www.brondby-gym.dk/filarkiv/dokumenter/studieregler/Retningslinjer_og_overvejelser_ifm._virtuel_undervisning.pdf
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SIDE 2 

 
1. Møder i klasserne med deltagelse af elever, forældre, team og ledelse omkring regler, 

undervisning og trivsel. Møderne vil være virtuelle, de ligger medio marts og I får invitation 
snarest. Regn med at afsætte ca. 45 minutter. 

2. Udskydelse af standpunktskarakterer til uge 12. Elever og lærere har brug for mere tid til 
evaluering af det faglige niveau. Særligt de 1-årige fag og særligt de fag, der først trådte i kraft 
med studieretningernes igangsættelse primo november, har behov for lidt længere 
”bedømmelsestid”. Vi forventer, at undervisningstiden alligevel forlænges et stykke ind i maj, 
så der bliver god tid til at bruge standpunktskarakteren ift. evt. yderligere faglige løft inden 
årskarakteren.  
Det betyder også, at de obligatoriske karakterkonsultationer i 1.g og 1.hf udskydes og 
sandsynligvis afholdes efter påske. 

3. Tilrettelæggelse af skriveværksteder for SRP- og SSO-elever, der har behov for at komme fysisk 
på BG i skriveperioden, er under overvejelse. 

4. Videreudvikling af virtuelle værktøjer af mere socialrettet karakter, f.eks. wonder.me 
debatteres torsdag i næste uge blandt lærerne samt drøftelse af tiltag ift. behov for faglige løft 
gennem f.eks. dobbeltlærerordning, moduløgning i konkrete fag etc. 

5. Vi skal (som nævnt ovenfor) se på muligheder for aktiviteter med fysisk kontakt, der kan 
udrulles efterhånden, som restriktionerne lempes (arbejdsgruppe nedsættes inkl. 
elevrepræsentation) 

6. Og så har vi taget hul på at forberede genåbning, både logistisk ift. testkrav og praktisk ift. at 
undervise med fysisk fremmøde samtidig med, der sandsynligvis fortsat vil være virtuel 
undervisning sideløbende. 

 
Der dukker helt sikkert mere op, som jeg tidligere har sagt, kan jeg nogle gange komme i tvivl om, hvad jeg 
lavede som rektor før corona! 
 
Heldigvis er der også gang i en masse positive arrangementer, som vi er helt sikre på vil blive afviklet med 
fysisk fremmøde: Gallaplanlægningen (7. maj) og studenterkørslen (25. juni). 
 
Og så tror jeg, BG trods alt kan trække på sin mangeårige satsning på digitale værktøjer og metoder i 
undervisningen og derfor kan bygge ovenpå et velafprøvet og bredt funderet it-grundlag med inddragelse 
af nye smarte digitale greb.  
Jeg er også rigtig glad for, at vi er et lille sted - vi kan rykke hurtigt og vi kan få alle med☺ 
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SIDE 3 

 
 
 
God weekend - på mandag udløber tilmeldingen til at starte på BG efter sommerferien. Jeg håber, vi får 
mange ansøgere til både stx og hf. Og den gode nyhed er, at pedel Zisan er tilbage på BG igen, fuld af 
energi☺ 
 
 
Pia Sadolin 
Rektor 

 

 


