Påskenyt, april 2017
Oven på en fejende flot Galla-aften (se billederne andetsteds på hjemmesiden) kom der gang i en
række AT-forløb. Samtlige 3 årgange svedte over AT-synopser og fremlæggelser og 3.g’erne
afleverede deres eksamensprojekter – næsten uden udsættelser.
Vi har haft en fin elevsøgning til det kommende skoleår, idet vi er gået frem med 10%, men vi kan
ikke som tidligere se elevernes studieretningsønsker, da disse ikke skal tilkendegives. Det bliver
derfor lidt af en joker at skemalægge fra sommerferiens start, når 1.g’erne først skal vælge
studieretning medio oktober.
Vi forventer dog, at studieretninger med idræt fortsat vil være i høj kurs og er ikke mindst spændte
på interessen for det nye forsøgsfag Idræt A. Foruden os har Slagelse Gymnasium fået godkendelse
til at igangsætte det, så vi er gået i samarbejde med Slagelse om udformningen og indholdet.
Som mange af jer nok ved, skal flere af vore lærere på forskellige former for orlov næste skoleår. Vi
har derfor været travlt beskæftiget med at ansætte nye lærere og vikarer. Det ser ud til, at vi ansætter
5 nye medarbejdere. Tine Valbjørn Andersen har valgt at droppe en påtænkt orlov til Amsterdam,
så hendes klasser skal ikke skifte lærer. Det er rigtig dejligt.
Jeg forventer at orientere jer om nyansættelserne umiddelbart efter påskeferien.
Dette års påskeæg må være: Karakterer, der rykker.
Selvom der altid vil være skuffede elever, når eksamensresultater offentliggøres, kan jeg ikke lade
være med at være kisteglad over det flotte gennemsnit for SRP’erne i år (fremhævet med rødt).
Gennemsnit

2012/13
6,5

2013/14
6,9

2014/15
7,4

2015/16
7,2

2016/17
7,6

Tillykke til hele årgang 2014 for den dygtige indsats – og også en stor tak til de engagerede lærere.
BG er det lille gymnasium, med den store effekt og nogle pokkers gode 3.g’ere.
Det fine SRP-resultat kommer oven på en periode med meget sygdom i medarbejderstaben. Selvom
administrationen gør et stort stykke arbejde for at rykke rundt i skemaet, har det ikke kunnet
undgås, at der er sket aflysninger.
Nogle lektioner kan substitueres af virtuel undervisning, som ligger fint i tråd med vores digitale
profil og nogle lektioner har kunnet afløses af andre fag. Grundlæggende planlægger vi med
overbookning ved skoleårets begyndelse, sådan at alle hold i udgangspunktet er planlagt med flere
lektioner end gældende holdnorm. Der er således en buffer at trække på. Konklusionen er derfor, at
holdenes timenorm generelt opfyldes, men der er enkelte hold som har et timeefterslæb. Det håber
vi at rette op på i eksamensperioden eller ved at indhente timerne næste skoleår for fortsætterfag.
Der skal dog ikke herske tvivl om, at 1. og 2.g’erne ikke skal regne med virtuel undervisning på
galladagen næste år. Jeg stod hele fredag morgen på Gallaaftensdagen og regnede med at sige god
morgen til 1. og 2.g’erne, som jeg plejer – vel vidende at 3.g’erne ikke kom. Det gjorde 1. og
2.g’erne så heller ikke. Det bliver lavet om.
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Vi skal i forbindelse med reformen debatere virtuel undervisning som tema for næste skoleårs
indsatsområder. Vi har gode erfaringer med LMS (learning management system) i form af moodle,
som læringsværktøj, mappesystem, kommunikationsmiddel, database, videndeling etc. Moodle er
en vigtig brik i vores gode resultater omkring vejledningsindsatsen. Men virtuel undervisning må
ikke udvikle sig til en kvik-fix-løsning. Vi véd, at digital undervisning baseres på andre didaktiske
principper end mere konventionel undervisning og det skal der mere fokus på. Vi står naturligvis
inde for kvaliteten, uanset undervisningen er virtuel eller med fysisk tilstedeværelse, men vi kan
godt blive skarpere på tilrettelæggelsen.
De fysiske rammer på gymnasiet er også under omlægning. Vi arbejder med forandringer af
kantinen, borde og bænke i solgården (foran kantinen) og etablering af flere studie/arbejdspladser
på gymnasiets gangarealer. Det er opgaver, som også elevrådet er med i.
Apropos elevrådet, så afholdes den årlige elevrådscamp onsdag efter påskeferien. Der står
forhandlingsteknik, gymnasieelevers alkoholkultur og elevrådets arbejdsopgaver på programmet.
Jeg ser frem til dagen, som altid giver mig mulighed for indblik i elevrådets interesser og
sammensætning. Det er en god måde at lære elevrådsmedlemmerne endnu bedre at kende på.
Som bekendtgjort for eleverne, så har Kjeld Rasmussen oprettet et rejselegat, der kan søges af
gymnasiets elever – vel at mærke dem under 18. Rejselegatet kan f.eks. gå til dækning af udgifter i
forbindelse med studieturen i 2.g. Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen er 1. maj. Der kan
søges op til 5.000,- kr. BG lægger ifm. legatets oprettelse hus til en aften med Kjeld Rasmussen og
Per Bjerregaard om temaet: Brøndby i hjertet. Arrangementet er planlagt til onsdag d. 10. maj. kl.
19. Nærmere invitation og tilmelding følger umiddelbart efter påske.
Rigtig god påske

Pia Sadolin
Rektor
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