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Påskenyt
Efter 2 dage i Databeskyttelsesforordningens stramme greb er vi helt kulrede over de mange ting, vi
skal være opmærksomme på og have beskrevet i nogle veldefinerede processer. Men vi er enige
om, at vi må tage tingene i vores eget tempo, ikke blive grebet af panik og først og fremmest lade
fornuften råde.
Med nye digitale sikkerhedssystemer til både mails og arkivering er infrastrukturen på plads.
Databehandleraftalerne er under udarbejdelse og sekretærerne har arbejdet i ugevis på blanketter til
medarbejdere, elever og leverandører, der vedrører oplysninger om, hvordan vi håndterer data,
hvilke data vi håndterer, hvem der har adgang til data samt den enkeltes ret til indsigt og sletning af
data. Alt sammen for at sikre misbrug og for at indhente jeres samtykke til det, vi gør for at kunne
drive et gymnasium.
Databeskyttelsesforordningen skal naturligvis efterleves, når den træder i kraft 25. maj 2018. Det
har alle virksomheder og organisationer travlt med at forberede.
I tirsdags orienterede jeg på morgensamlingen elever og lærere om den aktuelle
arbejdsmarkedssituation og jeg gentog, at vi nok skal sikre 3.g’erne en studentereksamen til tiden.
Efter Påske, når vi nærmer os den 4. april og den 10. april kommer jeg atter på banen med
opdatering af udviklingens betydning for BG og eleverne. Der er også en studierejse i april, vi
meget gerne skulle afvikle som planlagt.
Onsdagen efter Påske danner ramme om årets elevrådscamp. Elevrådscampen er en efterhånden 5 år
gammel tradition, hvor hele elevrådet og jeg tilbringer en dag sammen med foredrag og workshops.
Denne gang er vinklingen meget indadskuende, idet vi har en ambition om at ”lukke” diskussionen
om rusmidler med formuleringen af en rusmiddelstrategi – det får vi dog assistance til udefra. Den
anden del af campen foregår som workshops om en række temaer vedr. BG, som elevrådet og jeg i
fællesskab har formuleret. Bl.a. den nye bekendtgørelse om Studie- og ordensregler skal vi have
kigget på.
Endelig har jeg op til Påskeferien siddet og hygget mig med Undervisningsministeriets såkaldte
datavarehus. Her kan man finde alle mulige interessante data om ungdomsuddannelserne. At jeg har
hygget mig med dem, skyldtes at Brøndby Gymnasium klarer sig rigtig fint på en lang række
betydningsfulde parametre.
Det gælder studentereksamensgennemsnit, det gælder løfteevne over de sidste 3 år, og en række
andre parametre. Jeg har selvfølgelig sammenlignet os med relevante gymnasier i vores område.
Figuren nedenunder skal læses sådan, at den blå søjle viser den karakter, gymnasiet rent faktisk
opnåede, mens den røde søjle viser, hvad gymnasiets elevgruppe ville have fået uden en særlig
indsats. Er den blå søjle højere end den røde, er gymnasiets løfteevne positiv. Er den blå søjle
mindre end den røde, er gymnasiets løfteevne negativ. Som figuren viser, har Brøndby Gymnasium
den bedste løfteevne i den periode på 3 år, som ministeriet har målt på. Vores løfteevne er 0,5.
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Stamklassestørrelser på BG
Gennemsnit for stamklasserne:
3.g: 24 heraf største stamklasse: 27
2.g: 23 heraf største stamklasse: 26
1.g: 26 heraf største stamklasse: 28
Derudover er eleverne tilknyttet diverse faghold, som er (væsentlig) mindre end stamklasserne.
Det er vigtigt for elevernes læring, at undervisningsrammerne er i orden. Vores klassestørrelser
overholder derfor klasseloftet og de fleste klasser og hold er endda væsentligt mindre. Vi tror, det er
med til at fremme vores løfteevne til glæde for elevernes resultater.
I aften vil jeg glæde mig til at skulle tage imod de mange smukke 3.g’ere, som skal til Galla. Det er
en fornøjelse at opleve dem danse les Lanciers. Og det er også altid hyggeligt at få en sludder med
de mange fremmødte forældre mm., som blitzer løs, når eleverne ankommer på den røde løber og
ikke mindst når de danser i Laudrup Lounge. Mere festligt kan det ikke gøres op til en ferie.
Rigtig god Påske.
Pia
Rektor
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