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Nyt fra BG 
Påsken 2021 
 
 

En herlig formiddag med alle 3.g’erne og 
2.hf’erne, som hyggede sig med hinanden i 
anledningen af, at de havde afleveret SSO og 
SRP. Nogle lærere havde lavet sjove quizzer og 
opgaver, som bl.a. at lave et portræt af rektor i 
profil i toastbrød. Sofie viser her hendes 
gruppes udgave af ”rektor on toast” - en 
næsten arkaisk gengivelse☺ 
 
Savannah indledte med sang på scenen og så 
gik det bare smooth derudaf. Alle var testede 
og afsprittede og sad klassevis udenfor i 
Fanzonens meget funktionelle og hyggelige 
rammer. Solen skinnede og alt tegnede lyst. 
 
I min tale slog jeg fast, ”at jeg hader at slås, 
men jeg giver ikke op”, som et bon mot, der 
virkelig har tjent sit formål siden 6. december. 
Dagens markering af 3.g’ernes og 2.hf’ernes 
SRP- og SSO-afleveringer understregede, at de 
er værd at kæmpe for. Og vi bliver ved. 
 

 
Ingen synes, det er en rar situation. Vi har her på BG involveret en masse gode kræfter for at gøre 
opmærksom på vores helt urimelige situation. Se bl.a. dette brev til UVM fra Danske Gymnasier. 
 
Grundlæggende handler det om, at der ikke skal gøres forskel på gymnasieelever. Vi vil behandles 
ens. Det bliver efterskoleeleverne. Brøndby Idrætsefterskole er ikke lukket ned. Så lige ovre på den 
anden side af vejen, må der godt bedrives skole. 
 
I dag skal alle skoler og fritidsordninger i Brøndby, Vallensbæk, Høje Taastrup, Albertslund, dele af 
Ballerup og Ishøj lukke frem til 11. april. Spørgsmålet er, om det også gælder BG. Styrelsen for 
Patientsikkerhed, der offentliggør disse informationer, har endnu ikke omtalt Brøndby 
Gymnasium. Men der er også en anden myndighed, Epidemikommissionen, som bl.a. rådgiver 
omk. gymnasierne. Her afholdes møde i dag, så det kan godt få betydning for os.  
 
Lige nu planlægger vi, som om vi kan åbne for fysisk fremmøde efter Påske. I givet fald vil det 
tidligst være fra onsdag, da vi også skal have testset-up på plads. Det bliver en 50% ordning = ½ af 
skolens elever i ugen lige efter påske, den anden halvdel i ugen derefter osv. Men helt klart bedre 
end ikke at komme til fysisk undervisning. Vi arbejder på, hvilke klasser, der skal starte først. 
 

http://www.brondby-gym.dk/filarkiv/dokumenter/nyhedsbreve/2020-21/Danske_Gymnasier_26._marts_2021.pdf
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Under alle omstændigheder kommer vi tilbage 
igen og eksamensplanen er læst ind og 
godkendt. 
 
Der ligger et skema i Lectio med mulighed for, 
at alle elever skriver ønsker til faglige løft, flere 
moduler i konkrete fag og sociale aktiviteter. 
Lærerne gør det samme og så kigger vi på, 
hvordan det hele kan kombineres i skemaet. Vi 
tror, der er nogle efterslæb, som skal 
kompenseres, når vi åbner igen og det er 
elever og lærere, de bedste til at pege på. 
 
Vi kan også bruge konsultationerne efter påske 
til at blive klogere på 1. årgangs behov. 
 
 
 
 

 
 
 
Nu er standpunktskaraktererne givet og jeg er 
sikker på, de er med til at give jer det faglige 
overblik, som de mange måneders virtuelle 
undervisning kan have manglet. Jeg synes, alt 
taget i betragtning, at det ser rigtig godt ud. 
 
Jeg vil håbe, I alle får en god, velfortjent Påske. 
Personale og elever på BG fortjener det i den grad. 
Alle har arbejdet benhårdt på at vinde kampen 
over corona-udfordringerne. 
 
Det bliver vi ved med. 
 
Vi ses, Pia Sadolin 
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