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Velkommen på Brønderslev 

Gymnasium og HF 
 
Om få uger starter din tilværelse som elev her hos os. Vi glæder 

os til at byde dig velkommen, og vi håber, at du får en spæn-

dende og udbytterig tid på skolen. I denne folder kan du læse 

lidt om, hvad der venter dig i de kommende måneder. Bagerst 

i folderen er der en række praktiske informationer om skolen. 

 

Første skoledag er mandag den 14. august 2017 kl. 9.50 

 

De første tre måneder skal du gå på et grundforløbshold, fx GF1. 

På den vedlagte holdliste kan du se, hvem du skal gå på dette 

hold med. I nogle fag er du sammen med dit GF-hold, og i andre 

fag er holdene sat anderledes sammen. Efter grundforløbet 

kommer du i din studieretningsklasse, som du kommer til at 

følge resten af forløbet.  

I de første uger vil der være en række ryste-sammen-aktivite-

ter, hvor vi sørger for, at I kommer til at kende hinanden – på 

holdene og på 1.klasse-årgangen. 

 

Faglig og personlig udvikling - individuelt og i fællesskab - er 

kernebegreber på BG. Vi glæder os til, at du tager del i dette 

fællesskab, og jeg håber, at de 3 år her på skolen vil give dig 

viden, venskaber, oplevelser og erfaring, som du kan tage med 

til din næste uddannelse.  

 

Velkommen på BG! 

Per Knudsen 
Rektor 



Værdier på Brønderslev Gymnasium og HF 
 

 Faglige udfordringer for alle 
Alle elevers potentiale skal udfordres, og den enkelte elev skal 

rykke sig mest muligt. 

 

o Vi arbejder med 

tydelige for-

ventningskrav 

til alle elever. 

o Vi tilrettelægger 

indsatser for ele-

ver med særlige 

behov – både 

hvis man har 

brug for særlig 

hjælp eller sær-

lige udfordringer. 

o Vi anvender systematisk faglige evalueringer og 

feedback i undervisningen. 

 

 Fællesskab og engagement 

På BG vil vi hinanden. Her er forventninger om at deltage i 

fællesskabet og om at bidrage med sit engagement. Her er 

højt til loftet og plads til forskellighed - og her er altid no-

gen at snakke med. 

  

o Vi afholder idrætsdag, temadage, teaterforestilling, 

fester, fag-camps mv., hvor du rykkes tæt sammen 

med de andre elever på tværs af klasser, årgange og 

uddannelser. 

 



o Vores elever arbejder i elevteams i de enkelte klas-

ser, og elevre-

præsentanter del-

tager jævnligt i 

møder med klas-

sens teamlærere.  

o Vores faglærere, 

teamlærere, stu-

dievejledere og 

uddannelsesle-

dere møder eleverne i øjenhøjde, og vores dør 

står altid åben.  

 

 Viden der kan bruges 
Viden skal ikke være støvet og tørt. Viden skal give mening 

og skal kunne bruges også uden for skolen. Elever fra BG 

uddannes til at kunne tage del i samfundslivet på en ballast 

af solid viden.  

o Vi samarbejder med det lokale erhvervsliv, lokale in-

stitutioner og for-

eninger om at lave 

praktisk undervis-

ning. 

o Vi lægger stor vægt 

på muligheden for 

at lave faglige 

ekskursioner i 

dagligdagen. Biologi 

skal f.eks. ikke kun 

læses, det skal også 

gøres og opleves. 

o Vi arbejder med in-

novative projekt-

forløb, hvor du skal 

bruge din viden til 

at udvikle nyt og 

præsentere det for andre. 

 
 



 Udsyn 
På BG dyrker vi både det store og det lille udsyn – det in-

ternationale og det lokale. Vi tager ud i verden og tager 

verden ind på skolen, så du oplever noget anderledes på 

den gode måde.  

o Studietur i 

Danmark eller 

udlandet på 

hver årgang - 

Københavnertur 

i 1g/1hf, studie-

ture i 2g/2hf og 

studieretnings-

ekskursioner i 

3g 

o Vi åbner skolen 

op for verden, 

når vi jævnligt har fællestimer, hvor mennesker 

med noget på hjerte inspirerer eller udfordrer vores 

elever. 

o Vi deltager i internationale EU-samarbejdsprojek-

ter med elev-udvekslinger. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BGogHF/photos/pcb.1571436799550994/1571436639551010/?type=3


PROGRAM FOR FØRSTE SKOLEDAG 
 
9.50: Alle 1g’ere møder ved indgangen, hvor jeres tutorer står 

klar til at tage imod jer 

 

10.00–10.20: Velkomst i festsalen v/rektor Per Knudsen 

 

10.20-11.00: Navneleg i klasserne + inddeling i stjerneløbs-

grupper 

 

11.00 – 12.50: Stjerneløb i byen 

 

13.10 – 13.40: Kagemand og Kahoot i kantine/festsal  

 

HUSK MADPAKKE!  

 

 
 
 

 



AKTIVITETER I GRUNDFORLØBET 
 

Alle 1g’ere går frem til uge 45 på et grundforløb, hvor fag og 

forløb er ens på alle hold. Eleverne er fordelt på grundforløbs-

hold. I nogle fag følger du dit eget hold, i andre fag mødes halv-

delen af dit hold med halvdelen af et andet hold, for at I skal 

rystes godt sammen på hele årgangen, inden I kommer ud i 

jeres endelige studieretningsklasser. 

 

For yderligere at skabe sammenhold både på holdene og på hele 

årgangen finder der en lang række sociale aktiviteter sted. Vi 

har fx både en idrætsdag og en kreativ dag, I skal også have en 

filmdag, og skoleåret starter med et fælles stjerneløb rundt i 

byen. Her ind imellem vil der være mindre sociale aktiviteter på 

jeres hold. 

 

Når I begynder i jeres studieretningsklasser i uge 45, starter en 

ny ryste-sammen-runde, hvor I skal lære jeres nye klasse at 

kende. Her arrangerer vi blandt andet hyttetur og en fest for 

elever, lærere og forældre. 

 

 
  

 



TUTORELEVER 
Hvert GF-hold har 2 tutorer fra 2g, som du altid kan henvende 

dig til, hvis du har spørgsmål eller problemer. De hjælper med 

praktiske ting, viser jer rundt og er sammen med holdet fx før-

ste skoledag. 

 

På dit hold er følgende elever tuto-

rer:  

 

 Emil Schlüter-Arentsen, 2.a 

 Sofie Yde, 2.a 

 

TEAMLÆRERE  
Hvert GF-hold har desuden to teamlærere. Teamlærerne funge-
rer som en form for klasselærere. De står for en række praktiske 
ting vedrørende klassen og for at koordinere forskellige aktivite-
ter. Desuden er det teamlærerne, du kan kontakte, hvis du har 
andre spørgsmål. 
 
Teamlærere i GF1: 
 
 Annricka Arildskov Ledet (AL)  
 Lars Viggers (LV) 

  



STUDIERETNINGSVALG 
 
Op til efterårsferien skal du have valgt, hvilken studieretning du 

vil have. Før du skal vælge din endelige studieretning, kommer 

du igennem et forløb, hvor du stifter bekendtskab med de for-

skellige studieretninger. Du skal også have en samtale med vo-

res studievejledere om valget, og endelig inviterer vi i uge 38 

både dig og dine forældre til en orienteringsaften, hvor der bli-

ver mulighed for at snakke med Studievalg Nord, studievejle-

dere og lærere. 

 

STUDIETURE 
I 1.g er der planlagt en ekskursion 

på 2-3 dage til København.  

I 2.g rejser klasserne på studie-

tur. Det endelige rejsemålet be-

sluttes af klassens lærere. Turen 

ligger i foråret i 2.g.  

I 3.g er klasserne på tur med de-

res studieretning. Turene varer 3-

4 dage og går fx til Berlin, Göte-

borg eller København.  

  



ÅRETS GANG I 1.G 
August - september  

1. skoledag │ Idrætsdag │Studieretningspræsentationer │ 

Valg af studieretninger│ Intro-fest │ Forældremøde│ Evalue-

ringssamtaler │ Fredagscafé │Morgensamlinger  

 

 

Oktober - december 

Karnevalsfest │ Krea-dag │ Filmdag │ NV/AP-prøver │ Studie-

retningsstart │ Hyttetur │ Julefest │ Fredagscafé │ Morgen-

samlinger  

 

 

Januar – marts 

Vinterfest │ Musical │ Studieretningsdage │ Fredagscafé │ 

Morgensamlinger  

 

 

April – juni 

Gallafest │ Københavnertur │ Kulturcafé │ Fredagscafé │ Mor-

gensamlinger │Årsprøver og eksamen 
 

 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/BGogHF/photos/ms.c.eJw9ztsNwEAIA8GOouNhMP03FkGO~;I7klSUsDxPUIkrwyECZNqTLhQTDpNR5gdQKqCN3ojUgZyHRYOE~;ZDeO1jbym8ROsiYK3yj19A~;CFmSi0I3S0VEJ~_SEmWvYCfM8tGQ~-~-.bps.a.1637087426319264.1073741910.159759434052078/1637087582985915/?type=3
https://www.facebook.com/BGogHF/photos/pcb.1428717450489597/1428716853822990/?type=3


RINGETIDER 
1. lektion: 08.10-09.20 
 
2. lektion: 09.40-10.50 
 
3. lektion: 10.55-12.05 
 
4. lektion: 12.30-13.40 
 
5. lektion: 13.45-14.55 
 
6. lektion: 15.00-16.00 
 

 

LECTIO 
Du vil en af de første skoledage få udleveret brugernavn og 

password til skolens intranet (Lectio). 

På Lectio (www.lectio.dk) kan du følge alt vedrørende din ud-

dannelse. 
 

SKOLENS IT 
Skolen tilbyder dig Microsofts office-pakke, adgang til ordbø-

ger og en række fagprogrammer, alt sammen gratis. Vent 

altså med at anskaffe dig software til du ved, hvad du skal 

bruge. 

 

ULYKKESFORSIKRING 
Du skal være opmærksom på, at skolen ikke må tegne ulyk-

kesforsikring for eleverne. Du skal derfor selv sørge for at 

være dækket af en privat ulykkesforsikring. 

 

ELEVSKABE 
Du kan leje et elevskab på skolen. Du skal selv medbringe lås. 

Prisen er 100 kr. om året. 

http://www.lectio.dk/


KONTAKT 
 

ADRESSE M.M.   
Brønderslev Gymnasium og HF 

Islands Allé 20 

9700 Brønderslev 

tlf.: 98 822 722 

e-mail: post@brslev-gym.dk 

 

HJEMMESIDE 
 

Her kan du finde information om næsten alt vedr. skolen: 

www.brønderslevgymnasium.dk  

http://www.brønderslevgymnasium.dk/


FACEBOOK OG INSTAGRAM 
Følg skolens sociale liv på instagram https://www.face-

book.com/BGogHF 

 

KONTORET 
Skolens kontor er åbent mandag til torsdag fra kl. 8.00-15.00, 

fredag kl. 8.00-14.00.  

https://www.facebook.com/BGogHF
https://www.facebook.com/BGogHF


YDERLIGERE INFORMATION 

VEDR. STX 
 
På Undervisningsministeriets hjemmeside finder du alle be-

kendtgørelser vedrørende gymnasiet og hf, som skolen admi-

nistrerer efter.  

 

Adressen er: www.uvm.dk 

 

Følgende punkter vil være særligt relevante for dig: 

 

 Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen 

 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale 

uddannelser 

 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og de 

almene og studieforberedende ungdomsuddannelser 
 
  

 

http://www.uvm.dk/


FERIEPLAN 2017/2018 
 

 Efterårsferie: uge 42 (16.-20. oktober 2017) 

 

 Juleferie: 22. december 2017-2. januar 2018 

 

 Vinterferie: uge 8 (19.-23. februar 2018) 

 

 Påskeferie: 26. marts-2. april 2018 

 

 St. bededag: 27. april 2018 

 

 Kr. himmelfartsdag: 10.-11. maj 2018 

 

 2. pinsedag: 21. maj 2018 

 

 Sommerferie: 2. juli 2018 



PLANTEGNING OVER BG 
 
 
 


