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SE MEGET MERE OM STX OG HF PÅ BG PÅ WWW.BJERRINGBRO-GYM.DK

Oplev BG og alt det du kan på BG

Bliv klogere på ... 

Vi glæder os 
til at se dig på ... 

Formiddagens program:
 9.00 -  9.30:  Morgenmad (vi gi’r) og oplæg fra scenen
 9.30 - 10.30:  Oplev BG - 1. runde
10.30 - 11.00:  Snack og oplæg fra scenen
 11.00 - 12.00:  Oplev BG - 2. runde

BJERRINGBRO GYMNASIUM

KOM TIL ÅBENT HUS PÅ
BJERRINGBRO GYMNASIUM

LØRDAG d. 9. NOVEMBER kl 9-12

Er du interesseret i verden?

Vil du opbygge kompetencer, som gør dig til en 
eftertragtet globaliseret verdensborger? 

Vil du med på en lærerig og uforglemmelig 
udlandsrejse til New York?

Så STX BeGlobal ! 

Bliv klog på fremtidens fag som brintteknologi, 
genteknologi osv. Er du interesseret i natur-
videnskab og spændende eksperimentelt arbejde 
indenfor biologi, kemi og fysik?  
Oplev det i den virkelige verden på en 
fantastisk studierejse til Afrika.
Fordi du måske vil være ingeniør, læge, 
sygeplejerske, lærer, pilot … 
Så STX BeScience !

Er du interesseret i international økonomi og vil 
du lære, at se natur- og samfunds-videnskabelige 
udfordringer i et internationalt økonomisk 
perspektiv i samarbejde med store internationale 
virksomheder og en vild studietur til Kina?  
Karrierevejen kan fx være handel, jura, økonomi, 
statskundskab, læge, ingeniør, iværksætter … 

Så skal du på STX Business på BG!

HF for dig, der ønsker en målrettet 2-årig 
gymnasial uddannelse til korte og mellemlange 
videregående uddannelser.  
På BG vælger du mellem to meget spændende og 
HF-fagpakker der sikrer din karrierevej: 
HF-Uniform 
Til dig der drømmer om en karriere indenfor  
fx. forsvaret, politi eller redningstjeneste. 
HF-Society & Health 
Til dig der interesserer dig for samfund, sundhed og 
psykologi og drømmer om et fremtidigt job, hvor du 
arbejder med mennesker.
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