
 

 

Brøndby Gymnasium, Brøndby Stadion 28A, 2605 Brøndby 

Tel.: 4320 5070, brondby-gym@brondby-gym.dk, www.brondby-gym.dk 

 

 

 

REGERINGEN FORESLÅR NYE NEDSKÆRINGER PÅ UDDANNELSE 

 

- det er tudetosset 
 

 

Regeringen har åbenbart fået den opfattelse, at gymnasierne bruger mægtige summer på 

markedsføring. Brøndby Gymnasiums markedsføringsbidrag er stort set ikke eksisterende. Vi har 

nogle få annoncer i tilknytning til afholdelse af sportsarrangementer. Vi har en lille annonce på 

bibliotekets poser. Vi hjælper Rødovre Håndbold med et beskedent beløb og så har vi nogle 

ihærdige lærere og sekretærer, der sørger for at kommunikere gennem lokale dagblade, BGs 

hjemmeside og de sociale medier. Ret beset er vores vigtigste indsats for at tydeliggøre 

ungdomsuddannelserne og BGs profil, samarbejdet med de lokale grundskoler – både offentlige og 

private - samt diverse efterskoler med fokus på idræt. 

 

Det er i synliggørelsen af vores undervisningspraksis og ungdomsuddannelsernes potentiale f.eks. 

med 2-dages introbesøg for 8. klasseelever og den årlige orienteringsaften, at BG lægger sine 

kræfter.  

 

Af en omsætning på små 24 millioner kr. bruger BG max 40.000,- på markedsføring og 

annoncering. Jeg kender ikke andre gymnasiers udgift, men mon ikke vi ligner hinanden? 

Så, når regeringen mener, den kan fjerne 100 millioner i i 2021, 150 millioner i 2022, 150 millioner 

i 2023 og yderligere 150 millioner i 2024 fra de gymnasiale og videregående uddannelser til 

finansiering af en politireform, ligner det genindførelse af det forkætrede ”omprioriteringsbidrag” 

på 2%, der florerede fra 2016 og lige ind til den nye regering trådte til. 

 

Vil man nedbringe kriminalitet og bandevold med indvandrerbaggrund er det snarere større fokus 

på uddannelse og oplysning, der fremmer målet. I stedet skal velfungerende 

uddannelsesinstitutioner og deres elever/studerende betale prisen endnu en gang – måske fordi disse 

institutioner fejlagtigt opfattes som velfungerende for særligt privilegerede befolkningsgrupper.  

 

Vi bidrager gerne til hele samfundet. Men det gør vi bedst gennem uddannelse af dygtige unge 

mennesker, der oplever, at de bliver værdsat, fordi de er det mest værdifulde råstof, Danmark råder 

over. 

 

Pia Sadolin 
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