Vinterferie-hilsen: BG i Top-3
Det er altid dejligt, når indsatsen værdsættes og jeg har frydet mig over den megen positive
omtale, BG har fået i det nye år.
Først var der Orienteringsaftenen d. 18. januar, som gik rigtig fint. Vi var selv tilfredse og fik
mange positive tilbagemeldinger fra vore gæster. En stor tak til BGs medarbejdere og ikke
mindst til de mange elever, der lagde tid og kræfter i arrangementet.
Dernæst er det opmuntrende, at BG som næsten yngste gymnasium i flokken af danske
gymnasier, kan bryste sig af at være i Top-3 med hensyn til at løfte elevernes faglige
resultater. Vi har i godt 10 år haft fokus på en model, der både optimerer elevernes læring
generelt og tager særlige hensyn til idrætstalenterne. Jeg kan konstatere, at Brøndby Modellen
fungerer.
Karaktererne for årets SRP’ere er også afgivet nu. Det er SÅ flot. Gennemsnittet er på 7,6. Det
er det bedste resultat, vi har opnået. Tillykke til vores dygtige 3.g-elever. Det giver en god
fornemmelse i forhold til sommerens studentereksamen.
Det er vigtigt for mig at understrege, at Brøndby Modellen parallelt med fokus på
læringsoptimerende faglige virkemidler arbejder med at understøtte et læringsmiljø, der er
relationsorienteret, så trivsel og samarbejde fremmes. Brøndby Modellens grundlag er
opmærksomheden på den enkelte elev. Det ansvar skal gymnasiet hele tiden leve op til.
Selvfølgelig går det ikke bare snorlige derudaf. Vi må erkende, at vinteren har medført
modulaflysninger pga. sygdom i lærerstaben og gymnasiets administration gør et stort
arbejde for at flytte rundt på modulerne, så holdnormen (dvs. det antal undervisningstimer
eleverne skal have) opfyldes. En del af forklaringen på BGs løfteevne er naturligvis, at
eleverne får den undervisning, de skal have. Så selv om skemaet til tider kan virke hullet, har
vi i udgangspunktet ”overbooket” hvert enkelt fag, så der er timer at trække på.
Et væsentligt element i trivslen på BG er den daglige frokost. Den er for nogen dagens
højdepunkt. Vi skiftede leverandør efter jul og efter nogle indkøringstilløb ser frokosten nu ud
til at fungere. Senest er der truffet aftale om, at vi selv udarbejder 14 dages menuer og at
pedel Zisan dagligt vurderer antal fade, der skal bestilles. Der arbejdes på sagen og eleverne
skubber også på!
Jeg tror, mange ser frem til nogle dage uden BG, men vi vender stærkt tilbage efter
vinterferien. Der er både AT, terminsprøver, studietur og Galla at glæde sig til.
Og så overhørte jeg lige, mens jeg sad og skrev min vinterferiehilsen, en kort ordveksling ved
skranken mellem nogle 3.g-drenge om et selvvalgt litterært værk, der skulle læses i
vinterferien: ”Hvilken roman valgte du?” ”Jeg har valgt Doppler, det er den korteste”
God vinterferie,
Pia Sadolin
Rektor

