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Nyt fra BG 
23. april 2021 - Verdens Bogdag (i hast en stak fra reolen☺), tillykke fra Danmarks bedste boglige 
ungdomsuddannelse. 
 

Kære alle, 
 
Så er uge 2 med fysisk fremmøde ved at være omme. Jeg nød min 
fredags godmorgen - uden mundbindsepisoder. Flere elever gav udtryk 
for, at det var ærgerligt at skulle hjem igen til virtuel undervisning efter 
en uge på BG….Ja æv, men man ta’r, hvad man kan få☺  
Og i næste uge er det afgangsklassernes tur plus 1.h. 
 
Det er også i næste uge, vi offentliggør eksamensplanen, nemlig torsdag 
den 29.4. kl. 11.30 i Lectio. 

 
Vi har tilrettelagt eksamensoffentliggørelsen således, at der er en teamlærer til stede i hver klasse 
enten på skolen eller på Teams, når planen offentliggøres.  

Vicerektor Sanne Midtgaard følger op på eksamensplanen og afholder eksamensinstruktion i alle 
klasserne i uge 18 og 19.  

Ang. skemalægning resten af skoleåret har vi valgt at genindføre den forlængede frokostpause 
frem til uge 20. Både elever og lærere har været meget glade for den ekstra pause midt på dagen, 
hvad enten man har haft virtuel eller fysisk undervisning. 

Når eksamensplanen på næste torsdag offentliggøres for eleverne, udrulles samtidig skemaet for 
resten af skoleåret. Vi skal her balancere hensyn til lærerønsker, elevønsker, eksamenshold, hold 
der har udskudt elevtid samt det muliges kunst. Så skemalæggerne arbejder på højtryk. 

Vi har i ugens løb fået etableret et Udeudvalg som allerede inden ferien skal i gang med at 
gennemløbe BGs udearealer mhp. at gøre dem endnu bedre til både undervisning og rekreation. 
Udvalget har deltagelse af både elever og medarbejdere. Vi har allerede fået opstillet pallemøbler 
og planter på terrasserne, men der er fortsat masser af muligheder, der venter på kreative 
løsninger. Ift. pallemøblerne foregår det således: Eleverne tager selv hynderne med ud og lægger 
dem på pallerne, mens pedellen sørger for at tage hynderne ind igen, inden skolen lukker. 
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SIDE 2 

 
Glade dage i april.  
 
Jeg tror, vi nok skal få en god afslutning på skoleåret.  
I næste uge udkommer ugeavisen Vestegnen med en artikel om BGs 
genåbning, hvor Sara og Maria fra 1.x meget kompetent fortæller 
om deres oplevelser med både virtuel undervisning og genåbningen. 
Et par dygtige og sympatiske piger, der i øvrigt også netop er 
optaget på ATU - Akademiet for Talentfulde Unge. 
 
 
 
 
 

Talentfulde unge er BGs kendetegn - hvad enten det gælder idræt, 
faglighed eller personlige egenskaber.  
Vi er tilbage og på vej mod en normal skolegang. Med de ressourcer 
regeringen har lovet at tildele skolerne til faglige og motiverende løft, er 
det mit håb, at vi alle kommer igennem skoleåret med næsen oven 
vande og bolden i mål. 
 
God weekend, 
 
Pia Sadolin 
Rektor 

  


