Rektors julehilsen 2016
10. januar sad jeg helt stille på parkeringspladsen foran Brøndby Stadion og lyttede til radioens
meddelelse om, at David Bowie var død. Kun 2 dage efter udgivelsen af albummet Blackstar. Hans
sidste. Flot album – dem lavede han en del af. Et af mine favoritnumre er Absolute Beginners, hvor
Bowie synger om kærligheden, der overvinder alt, fylder det hele, fordrer total overgivelse, også
selv om man er absolut begynder.
Brøndby Gymnasium er ikke længere en nybegynder, men på mange felter har vi stadig meget at
lære og når jeg ser tilbage på 2016, kan jeg godt forstå følelsen af at have løbet meget stærkt ”with
eyes totally open, but nervous all the time”.
2016 har i den grad handlet om nyt:
Ny prøveform
Ny bestyrelsesformand
Ny lejekontrakt
Nye kopimaskiner
Ny klassebetegnelse
Ny studieretning
Ny reform
Nyt elevråd
Afviklingen af netprøver ved studentereksamen, sommeren 2016, gik fint uden problemer. Vi var en
af pilotskolerne og dermed med i første bølge. Det har givet gode erfaringer til næste år, hvor
netprøver rulles ud over hele landet og udvides til flere fag.
Efter mere end 10 år på posten, trak Brøndby Gymnasiums grundlægger, tidl. borgmester Kjeld
Rasmussen, sig tilbage som bestyrelsesformand. Han er blevet efterfulgt af Lars Rasmussen, som i
et par år har varetaget næstformandsposten efter sin mor, afdøde tidl. kommunaldirektør Tove
Rasmussen. Kontinuiteten er således sikret. Kjeld har loyalt overladt tøjlerne til sin efterfølger, men
står naturligvis til rådighed, hvis gymnasiet kalder.
Efter et par års forhandling faldt også den nye lejekontrakt med Brøndby IF på plads. 10 år mere på
Brøndby Stadion er dermed sikret for gymnasiet. Det er trygt at vide, at vi ikke skal tænke på ”tag
over hovedet” de næste mange år. Det ser oven i købet ud til at parkeringsforholdene også bliver
renoveret, med cykelsti og det hele. Nu mangler vi kun at reetableret et test-fitness-science center i
det gamle Fitness World, så er de fysiske rammer på plads.
Selvom vi er et digitalt gymnasium er det jo slet ikke det samme som, at vi kan droppe
kopimaskinerne. Tværtimod er der ofte tale om dobbelt bogholderi . Vi har både papirudgaven og
den elektroniske mappe. Ikke desto mindre er vores printkonto for hastigt nedadgående samtidig
med, at vi (Læs: Karina) bliver stadig bedre til at kreere vores eget markedsføringsmateriale. Efter
10 år var det derfor på tide at sende de gamle multimaskiner på pension og lade dem erstatte af nye
”vidundere”, der kan det hele på den halve tid. Kopimaskinemarkedet er blev grundigt støvsuget og
mange forhandlere har været inde over. Vi endte med den samme som sidst og jeg synes, vi har fået
en god aftale.
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Af pædagogiske og økonomiske grunde valgte vi at sammenlægge to studieretninger i en såkaldt
papegøjeklasse fra august 2016. Eleverne blev grundigt forberedt og drog allerede efter 1 måneds
sammenlægning på studietur til Østrig. Denne studietur er berømt for sine teambuildingkvaliteter og
det er gymnasiets vurdering, at det er lykkedes at samle de to studieretninger i en samlet klasse, der
fungerer. Klassebetegnelsen er blevet ”z” og denne klassebetegnelse er videreført i den nye 1.gårgang. Noget tyder derfor på, at 2014s , som dimiterer til august, er den sidste s-klasse på Brøndby
Gymnasium – indtil videre.
Siden 2014 har vi arbejdet på at få lov til at lave forsøg med idræt A i en studieretning. Da vi i sin
tid tog kontakt til og havde besøg af Christine Antorini, blev udgangen på bestræbelserne, at vi
kunne arbejde med en forsøgsansøgning i tilknytning til en studieretning, der som udgangspunkt
gav adgang til alt. Logikken var, at i en tid, hvor der blev arbejdet for at reducere udbuddet af
studieretninger med eksplicit vægtning af de adgangsgivende, var det ikke hensigtsmæssigt at
markedsføre et fag på A-niveau, der ikke i sig selv gav adgang til noget som helst, hvor relevant,
det ellers måtte forekomme. Derfor blev vi også glædeligt overraskede, da vi kunne konstatere, at
det var lykkedes at få en lokal studieretning godkendt med forsøg med idræt A. Sammen med
Slagelse Gymnasium, som også er godkendt, om end i tilknytning til en samfundsfaglig
studieretning, vil vi nu det næste halve år arbejde videre med at tilpasse forsøgslæreplanen og
tilrettelægge fagets skematekniske struktur.
Vi satser på at gøre den nye studieretning med idræt A til en attraktiv ”sællert”.
Derudover er andre studieretninger blevet strammet op i overensstemmelse med reformen. Vi har
naturligvis stadig idræt B med i 2 af studieretningstilbuddene, nemlig i biologi A-kemi B
studieretningen og i studieretningen med samfundsfag A og matematik A. Og så er der alle de
øvrige studieretninger, hvor idræt ikke indgår som studieretningsfag. I alt udbyder vi 7
studieretninger i 2017. Du kan finde dem beskrevet her.
Vi har vidst gennem længere tid, at en justering – måske endda en reform – stod for døren. Efter 10
år syntes det hensigtsmæssigt med et eftersyn. Oven i denne justering kom så behovet hos en stor
gruppe af politikere for at omfordele de unge mellem ungdomsuddannelserne. Det blev et mantra, at
for mange unge valgte stx og for få erhvervsskolerne. Argumenterne herfor var – og er – utallige.
Ikke mindst anført af erhvervsskolerne selv, som begrundelse for at efterspørge flere ressourcer.
Hvilket de så får, uagtet det store frafald. På BG uddanner vi mellem 70 og 80 studenter om året.
Ret beset er det en lille eksklusiv flok, der har en række ekstraordinære kvaliteter med sig ud over
studentereksamen. Vores digitale og idrætsfokuserede satsning har gennem de sidste 10 år skabt et
miljø, som er forankret i it og erfaring med high performance elevtyper. Brøndby modellen har
udviklet sig til et efterspurgt brand. Det skaber værdi for alle.
Med til at booste oplevelsen af 2016 som et positivt år, er det nye elevråd, der siden august 2016 har
arbejdet ihærdigt med undervisningsmiljøet og engagementet blandt eleverne på BG. Som alle
andre ungdomsuddannelsesinstitutioner har vi også skulle tage vores forholdsregler mht. de sociale
mediers betydning for elevers og læreres trivsel. I denne proces har elevrådet spillet (og spiller) en
aktiv rolle. Vi har haft en række arrangementer for hele gymnasiet og har udformet et sæt regler og
retningslinjer, som dog skal følges op og indgå i vores studie- og ordensregler. Så vi fortsætter
indsatsen omkring digital dannelse og anti-mobbe politik i 2017.
Den sidste nyhed i 2016 kom på plads blot et par dage før, juleferien sænker sig. Vi har opsagt
vores gamle frokostleverandør, som efter to års overvejende, tilfredsstillende indsats var begyndt at
vise træthedstegn.
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Fra 2. januar starter vi derfor med en ny frokostleverandør, som oven i købet kender os rigtig godt,
da han var køkkenchef i Brøndby IFs nu nedlagte køkken, Food & Mind. Vi håber, det genskaber
den høje kvalitet, som frokost og frugtordningen gerne skulle være kendetegnet ved på Brøndby
Gymnasium.
Året 2016 sluttede med en tragisk hændelse, der involverede 12 dødsfald, adskillige sårede og en
hel verden i chock. Fremgangsmåden på Breitscheidplatz i Berlin mindede om den, der fandt sted
på promenaden et halvt år tidligere i Nice og vi kan endnu engang konstatere, at nogle (denne gang
Islamisk Stat) er så rasende på den demokratiske styreform og den kristne kultur, at de angriber
civile, uskyldige mennesker for at slå dem ihjel. Behovet for at tale og kæmpe for demokratiet er
derfor uomgængeligt for os alle.
Jeg håber, at mod, styrke og kærlighed vil sætte dagsordenen i 2017.
Nothing much could happen
Nothing we can't shake
Oh, we're absolute beginners
With nothing much at stake
As long as you're still smiling
There's nothing more I need
I absolutely love you
But we're absolute beginners
But if my love is your love
We're certain to succeed
(David Bowie: Absolute Beginners, 1986)
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