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Kære alle elever, forældre og venner af Brøndby Gymnasium,

I 1931 lancerede Coca Cola sin egen julemand, klædt i Coca Cola-rødt og med Coca Colas ikoniske
flaske i hånden. Coca Cola udviste med lanceringen af den hyggelige julemand en historisk tidlig
csr-bevidsthed, der skulle opmuntre den amerikanske befolkning, så den kunne modstå den store
depression med arbejdsløshed og økonomisk ruin, der var en følge af Wallstreet-krakket i november
1929.
I disse dage dukker Coca Cola julemanden igen op på fjernsynets reklameflade i nostalgiske
gengivelser, der sjovt nok skal minde os, om dengang han blev lanceret, i de gode gamle dage, der
altså slet ikke var så gode endda.
I dette skoleår er den nye gymnasiereform trådt i kraft. Som alt nyt skal den have lov til at
bundfælde sig. Den er en justering af den gamle reform, der blev indført i 2005. Samtidig med
Brøndby Gymnasiums start. Vi er så at sige født med den. Den gamle reform var vores grundlag.
Vi var glade for den. Nu er der så kommet en ny. Vi kan vælge at være nostalgiske og begræde
tabet af de gode gamle dage. Eller. Vi kan arbejde med den nye reform og opdage, at den gamle slet
ikke var så god endda.
Evalueringen af den nye reforms første fase tyder på, at det ikke er gået helt skidt med vores
håndtering:

90,6 % besvarede evalueringen
Det er en god statistik at gå på juleferie på.
Andre gode meldinger på falderebet af 2017 er dels at Idræt A må placeres i en anden studieretning
end den, vi udbød i år. Det var lidt træls at al begejstringen hos lærere og elever ikke kunne
omsættes til et hold med idræt A i kombination med matematik A, fysik B og kemi B. Vi havde
lavet en fin introduktion til studieretningen og eleverne var begejstrede. Lige indtil valget skulle
manifesteres. Så var der mildt sagt ikke mange kunder i butikken.
Vi føler os overbeviste om, at den nye kombination med idræt A, samfundsfag A og matematik B
vil give fornyet interesse og bane vejen for, at vi kan oprette et hold det kommende skoleår. Det er i
hvert fald lykkedes i Slagelse, hvor Slagelse Gymnasium (som det andet gymnasium i Danmark, der
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ligesom BG har fået lov til at lave en forsøgsordning med idræt A) har kunnet starte hele 3 klasser
med studieretningen idræt A, samfundsfag A og matematik B.
Forarbejdet til samarbejdsaftaler med kommunale aktører og idrætsorganisationer, som skal
involveres i idræt A-aktiviteterne er startet op og på skinner. Det ændrer den nye fagkombination
ikke på, men vi får lidt længere tid til finpudsningen.
Af andre fag, som er nye i stx-sammenhæng, kan nævnes Virksomhedsøkonomi B. Et fag, der er
hentet fra HHX-fagrækken og som vi har valgt at tilbyde vores elever med erhvervsøkonomi på cniveau. Interessen blandt elever på den gamle ordning (reformen fra 2005) har været så stor, at vi
har fået ministeriets godkendelse af en oprettelse af faget for dem. Så får vi lejlighed til at afprøve
faget, inden det kommer til at optræde som studieretningsfag.
Med vores fabelagtige mentorordning in mente, som fortsætter nu på 2. år og dobbelt op, er det
spændende at kunne oprette virksomhedsøkonomi B, der vil kunne farve den sproglige
studieretning i en business-orienteret retning.
Endelig ”leger” vi for første gang med SRP’ere, hvor fagkombinationen involverer informatik B. På
hele 6 SRP-formuleringer er informatik på B-niveau tilknyttet som det ene fag. Det har faktisk skabt
stor interesse i gymnasiekredse, fordi de færreste gymnasier er lykkedes med at oprette hold i faget
informatik B.
Lidt kækt kan vi konstatere, at vores profil: idræt og it, synes at fungere. Nu skal vi bare lige have
idræt A op at køre i 2018.
Og apropos SRP så har de sidste 14 dage af december måned været travle for 3.g’rne. Slutspurten er
sat ind. Færdigskrivningen af SRP har fyldt al deres tid. Der har været stor aktivitet i lokale 11-12,
som fungerede som SRP-skriveværksted. Og lok. 13 som ”stillestue”. Jeg holder meget af at stikke
hovedet ind og forhøre mig om, hvordan det går. Lærerne, vil eleverne altid have, skal blive lidt
længere.
Det bliver ikke de nuværende 3.g’ere, der får lov til at forsvare SRP-opgaven mundtligt. Heller ikke
3.g’erne næste år. Men de nuværende 1.g’ere vil skulle til en mundtlig eksamen i SRP. Det synes
jeg er en rigtig god nyskabelse, som reform 2017 indfører. Vi er allerede nu i gang med at se på,
hvad det betyder for vores tilrettelæggelse af progressionen i de større skriftlige opgaver, som
eleverne udarbejder i 1. og 2.g.
Vi kigger også på sikringen af flerfagligheden, når nu Almen Studieforberedelse (AT) forsvinder –
også som eksamen. Med 2. og 3. g’erne afholdes der AT-eksamen for sidste gang. Det er afgjort en
eksamen, vi vil savne her på BG. Den eksamen har fungeret rigtig fint hos os. Derfor skal den nye
mundtlige eksamen i SRP forberedes, så den giver lige så gode resultater. Og her tænker jeg ikke
kun på karakteren, men på det store element af dannelse, der er i at kunne se en sag fra flere sider
og med involvering af flere fag. Heri ligger en stor portion studieforberedelse, som er super god for
vore elever at få med i bagagen.
Så vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul alle sammen. Nyd ferien og fyld depoterne. Vi har
strammet op på frokostordningen efter aftale med elevrådet og elevernes forslag til forbedringer. Vi
sætter pris på, at frokosten er en daglig fornøjelse – ligesom i de gode gamle dage
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