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Hvorfor hf?
• Eneste gymnasiale uddannelse 

på blot 2 år

• Målretter sig mod korte og 
mellemlange uddannelser

• Praktisk profil – kobler teori og 
praksis

• Praktikforløb 

• Samarbejde med virksomheder, 
institutioner og organisationer



3 fagpakker i hf

• 1) Omsorg og undervisning

• 2) Uniform

• 3) Samfund og erhverv



Omsorg og undervisning

For dig, der vil arbejde med mennesker

• Fokus på valgfagene: psykologi B 
og billedkunst c

• Pædagogisk og samfundsfaglig 
vinkel – tonede forløb og praktik

• Typiske beskæftigelser: 
pædagog, socialrådgiver, sosu-
assistent, sygeplejerske og 
lærer…



Hverdagen
• Lektionerne arbejder sammen om 

emner f.eks. Barndom, udsatte 
befolkningsgrupper m.m.

• Undervisningen gøres relevant og 
er virkelighedsnært

• Samarbejde med folkeskoler, hvor 
vi kommer ud at undervise små 
klasser i forløb man er færdige 
med



Elever fra 1.o

Jeg vil gerne arbejde med 
mennesker. Jeg er ordblind 
og derfor har skolen altid 
været en stor udfordring for 
mig, men her på BG får jeg 
alle de hjælpemidler jeg har 
brug for.  Jeg går i en utrolig 
skøn klasse med skønne 
mennesker, som jeg ser frem 
til at tilbringe de næste 2 år 
med.

Lasse brix Nilsson 1.o

Jeg har altid haft en 
drøm om at arbejde 
med enten 
mennesker eller dyr. 
Jeg synes det er 
fantastisk at fagene 
arbejder sammen. BG 
er et godt 
gymnasium med de 
rigtige værdier.

Sofie Larsen 1.o



Uniform

For dig, der ønsker action i hverdagen

• Fokus på valgfagene: idræt B og 
psykologi C

• Behøver ingen særlige forudsætninger

• Idrætsfaglig interesse – tonede forløb 
– praktik bl.a. på militærbane en uge

• Beskæftigelser: politibetjent, 
falckredder, militæret, arbejde med 
idræt, fysioterapeut eller ønsker at 
arbejde i retsvæsenet…



Hverdagen

• Lektionerne arbejder sammen om 
emner f.eks. Krig, helte, autoriteter 
m.m.

• Undervisningen gøres relevant og er 
virkelighedsnært

• Samarbejde med militæret, hvor vi 
kommer ud på en militærbane i uge 11 
og i flåden i praktik uge 43



Jeg elsker sport og 
fysiske udfordringer. 
På blot 2 år får jeg 
alt det jeg har brug 
for både fagligt og 
socialt. 

Joshua Mutale 1.u

Jeg dyrker meget sport i 
fritiden.  Uniform-fagpakken 
er rigtig god for mig, da jeg 
gerne vil være politibetjent. 
Jeg er kommet i en rigtig 
god klasse, hvor vi fungerer 
super godt sammen.

Mille Purkær Larsen 1.u



HF film – uniform fagpakken



Samfund og erhverv

For dig, der interesserer dig for 
samfund, politik og livet omkring dig

• Fokus på valgfagene: samfundsfag 
B og erhvervsøkonomi C

• Nysgerrighed inden for 
samfundsudvikling – tonede forløb 
og praktik

• Tiltænkt dig, der: ønsker at arbejde 
med marketing, handel og salg, 
informatik, politik, være 
selvstændig, bygningskonstruktør… 



Hverdagen

• Lektionerne arbejder sammen om emner f.eks. velfærdsstat, sociale 
forhold, iværksætteri m.m.

• Vi samarbejder med lokale forretninger, virksomheder og kommunen



Fagpakken giver mig 
udfordringer og gode 
muligheder for 
fremtiden. Jeg er ikke 
sikker på hvad jeg vil 
efter HF. Jeg kan klart 
anbefale BG til andre.

Julie Krøgh Kallehauge

Vi får mulighed for at 
prøve kræfter i 
erhvervslivet. Jeg 
elsker samfundsfag 
og kan godt lide at 
diskutere, da jeg 
interesserer mig for 
samfundet. 

Frederik Jarl Nielsen



Introforløbet

• 1. skoledag
• Elevtutorer
• Tour de Brønderslev
• Ryste-sammen-aktiviteter
• Elevteams

• Introtur – tonet efter fagpakke

• Screenings

• Idrætsdag



Fælles fag
• Dansk A
• Engelsk B
• Historie B
• Idræt C, mediefag C, musik C
• Matematik C
• Religion C
• Samfundsfag C
• Geografi C
• Kemi C
• Biologi C



Valgfag
• Biologi

• Billedkunst

• Matematik

• Kemi

• Mediefag

• Psykologi

• Religion

• Samfundsfag

• Engelsk

• Erhvervsøkonomi

• Filosofi

• Idræt

• Informatik

• Musik



Pædagogiske pejlemærker
• Elevteams og pararbejde

• Læringsværksted

• Lektiecafe- og fængsel

• Relation mellem lærer og elev

• Tydelige mål og forventninger

• Trygt og positivt læringsmiljø



Og så er BG så meget mere…
• Frivillig idræt, 

billedkunst, mediefag

• Musical/teaterkoncert

• Musikforening m.m.

• Udvalgsarbejde

• Fredagscafeer

• Fester

• Osv.



Studieture

1hf København

2hf Studietur



Find os her

• www.brslev-gym.dk

• Facebook: Brønderslev 
Gymnasium og HF

• Tlf: 98 822 722

• post@brslev-gym.dk

• Orienteringsmøde 9. januar

mailto:post@brslev-gym.dk

