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Med en studenterhue 
fra Bjerringbro Gymnasium

kan du blive, hvad du vil -
 og hvem du vil !

BJERRINGBRO GYMNASIUM
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BG er et fagligt stærkt gymnasium på højde 
med sin tid og tæt på den enkelte elev

Vi interesserer os for den enkelte elevs læring, dannelse 
og trivsel, og derfor bliver vores elever så dygtige, som 
de kan. 

Uddannelsen på BG kan give adgang  
til alle uddannelser - korte som lange,  
nationalt og internationalt

Her er højt til loftet og plads til alle, som gerne vil arbejde 
for at blive dygtigere både fagligt, personligt og socialt.  

BG’s studentereksamen (STX)  
har mindst 10 unikke studieretninger 
blandet i 3 klasser:  
BeScience · BeGlobal · Business

BG’s HF eksamen 
har 2 spændende fagpakker:  
HF-Uniform · HF-Society & Health

 

Vi lægger stor vægt på smidige overgange 

Et tæt samarbejde med både folkeskoler og 
privatskolerne omkring os, er med til at give vores nye 
elever en rigtig god start på gymnasiet.

Alle elever kommer i en grundforløbsklasse, og vi styrker  
yderligere følelsen af at høre til ved at inddele eleverne 
i teams og makkerpar. Lærerne har fokus på at tilrette-
lægge faglige og sociale arrangementer, som virkelig 
ryster eleverne sammen. 

Vi har fælles hyttetur for alle på 1. årgang i starten af 
grundforløbet og mange andre fælles aktiviteter, som 
gør, at årgangen kender hinanden på tværs.  
Derfor finder eleverne sig hurtigt og trygt til rette på BG.

BG er kendt for sit karrierelæringsforløb, som er med 
til at sikre, at eleverne vælger en retning, som giver 
mening i forhold til deres uddannelsesinteresser og i 
forhold til oplagte muligheder for dem på fremtidens 
arbejdsmarked. 

Den nærværende måde, vi arbejder på,  
understøtter elevernes vedholdenhed  
og engagement

Vi lægger vægt på aktiv deltagelse i undervisningen 
og deltagelse i livet på BG - både i og efter skoletid. Vi 
giver eleverne frihed til at folde sig ud. Skolearbejdet 
og miljøet på BG styrker elevernes kreativitet og 
handlekraft. 

Skolen lægger vægt på at have tilbud til talenter og 
andre med særlige faglige interesser. Derfor har BG en 
række tilbud om frivillig undervisning, studiestøttende 
undervisning, talentudvikling og ikke mindst 
iværksætteri.

VELKOMMEN TIL

Mange års erfaring viser, at vores elever 
klarer sig godt, både i de år de går her og 
efterfølgende

Vores uddannelse giver et bredt udsyn til omverdenen 
såvel lokalt som globalt. Man kommer på 1 - 3 
udenlandsrejser i gymnasieforløbet.  
Dertil kommer spændende, korte og længerevarende 
ekskursioner. 

Vi samarbejder målrettet med uddannelser og 
virksomheder uden for huset.  
Det udvikler eleverne fagligt og inspirerer til valg af 
videregående uddannelse. 

Kompetent studievejledning

Vores meget personlige og kompetente studievejledere 
giver kollektiv og individuel vejledning, der understøtter 
elevernes trivsel og gennemførelse af uddannelsen. Vi 
har også en trivselskonsulent og et mentorkorps, der 
er med til at sikre, at der kan gives ekstra vejledning og 
individuel studiestøtte i kortere eller længere perioder. 
Vi tror, det er en del af årsagen til, at netop vores 
uddannelse har en meget høj gennemførelsesprocent.

Hvert år optager vi unge fra oplandet omkring 
Bjerringbro og fra mindst fire kommuner: Viborg, 
Silkeborg, Favrskov og Randers. Gode busforbindelser 
sikrer, at alle kan komme frem til skoledagen, der starter 
kl. 8.00 og slutter senest kl. 14.55. Velkommen til jer alle! 

Venlig hilsen 

Rektor Dorte Gade

Rektor
DORTE GADE

Det søde
lærer-
team 
på BG
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Sport

BG har et sprudlende idrætsliv. De frivillige 
idrætsaktiviteter rummer fodbold, håndbold og 
volleyball. Hvert år deltager holdene i prestigefyldte 
skolecups, hvor BG holdene klarer sig super flot.  
 
Vi er kendte for gode faciliteter på hjemmebane.  
Eleverne må træne i vores fitnesslokale - også efter 
skoletid. Samarbejdet i byen gør, at vi har adgang 
til klatrevæg på Nørgaards Højskole, svømmehal i 
idrætsparken og kano på den smukke Gudenå.

Fede arrangementer

Aktive elevudvalg skaber året rundt spændende 
arrangementer. Fester og hyppige caféer er en selvfølge, 
fordi vi har en god, social festkultur. Vi har spændende 
fællestimer hvor aktuelle politiske emner, dans, kunst og 
kultur er på programmet.  

Særlige højdepunkter er den fælles sportsdag, 
forårskoncert, den udfordrende temadag og ikke mindst 
prom, hvor 3.g eleverne indtager fællesarealet med 
lanciers. 

Plads til dig og det du vil

På BG er der plads til og fokus på dig!  
Du er tæt på lærerne, på kontoret og ledelsen.  
Du kan altid komme i kontakt med den, du har behov for. 
Døren til rektors kontor står altid åben.  
Der er tid og plads til dialog og til, at en idé kan føres ud i 
livet. På BG møder vi hver enkelt elev i øjenhøjde og med 
respekt. Ingen forsvinder i mængden hos os

BG er ...
BG er et lækkert moderne gymnasium

På BG har vi moderne lokaler med de nyeste it-
faciliteter. Det skaber dynamisk elevaktiverende 
undervisning. Vi har udvidet skolen med nye lokaler:   
Nye musiklokaler, mediefagslokale med 
biografopbygning og et toptunet bioteknologilokale.  
 
Fællesområdet er stort og lyst med højt til loftet. Her 
sprudler det af liv i pauserne, ligesom fællesarealet 
danner rammen om de bedste fester og store 
begivenheder fx lanciers ved årets prom.  
 
Det er også her, du finder Café Madkassen, som serverer 
de lækreste lune retter, friskbagt brød, kage og kakao.  
Omkring fællesarealet er små hyggelige områder med 
plads til gruppearbejde. 

Studieområdet på første sal med udsigt til skoven og 
vores nærmeste nabo Naturvidenskabernes Hus giver 
plads til individuel fordybelse og samarbejde for større 
eller mindre grupper af eleverne. 

Stærkt fællesskab giver faglig  
og social trivsel

Fællesskabet er i elevernes øjne et af de 
stærkeste særkender ved Bjerringbro Gymnasium. 
Fællesskabsfølelsen på tværs af klasser, uddannelser og 
årgange er særlig mærkbar her hos os.  
Skolens størrelse gør, at vi kender hinanden, og at der er 
et trygt og rart ungdomsmiljø. 

Faglighed som ruster dig til fremtidens  
uddannelser og arbejdsmarked

Den faglige bredde og dybde, som du opnår med en 
studentereksamen på BG, kan ikke alene give dig adgang 
til at søge ind på ALLE uddannelser - korte som lange. 
Det du lærer her, danner dig også fagligt, personligt 
og socialt, så du kan klare optagelseskravene og 
gennemføre dit drømmestudie. 

Høj gennemførelse forenet med gode karakterer er ikke 
det eneste, der gør BG til noget særligt.  
Andelen af elever, der er i gang med en videregående 
uddannelse – kort som lang – to år efter deres 
studentereksamen, er blandt landets bedste.

TO UDDANNELSER: STX OG HF 
MED SPÆNDENDE FAG TEGNER BG:

STX: 
• BeGlobal 
• BeScience 
• Business

HF: 
• HF-Uniform 
• HF-Society & Health

7
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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 ! 

Vi arbejder tæt sammen med internationale 
virksomheder for at give dig en relevant og 
fremtidsrettet uddannelse - som gør dig klar  
til fremtiden.

Du kan frit vælge mellem BeGlobal retninger: 
• Med Engelsk A, 2. fremmedsprog og/eller 
 samfundsfag som fokus, eller 
• Med Engelsk A og musik A som fokus.

STX BeGlobal  
- giver dig udsyn til verden

Bliv klog på fremtidens fag som 
brintteknologi, genteknologi osv.

Er du interesseret i naturvidenskab og 
spændende eksperimentelt arbejde 
indenfor biologi, kemi og fysik?

Fordi du måske vil være ingeniør, læge, 
sygeplejerske, lærer, pilot …

Så STX BeScience ! 

I BeScience klassen samarbejder vi med bl.a. 
Naturvidenskabernes HUS, Grundfos og Ballard.  
Vi er aktive medlemmer af TEKTANKEN på NVH.

Vi kommer på flere spændende internationele 
studierejser, som er med til at danne dig og styrke 
din faglighed og din oplevelse af, at uddannelse 
er spændende og meningsfyldt - også i et større 
perspektiv.  
 
STX BeScience  
- fremtidens uddannelse

Er du interesseret i international 
økonomi gennem praktiske, erhvervs-
rettede undervisningsforløb med store 
internationale virksomheder og en 
studietur til Kina? 

Vil du lære, at se natur- og samfunds-
videnskabelige udfordringer i et 
internationalt økonomisk perspektiv?

Karrierevejen kan fx være handel, jura, 
økonomi, statskundskab, læge, ingeniør, 
iværksætter … 

Så skal du på STX Business på BG!
BG er det eneste STX gymnasium i Danmark som 
udbyder STX Business.

Vi samarbejder tæt sammen med internationale 
virksomheder for at give dig en relevant og 
fremtidsrettet uddannelse - som gør dig klar  
til fremtiden. 
 
STX Business  
- i et større perspektiv!

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. 
 
2-årig HF på BG kan søges direkte fra  
9. el. 10. klasse herunder efterskole. 

HF på BG er en afdeling af VGHF og under-
visningen foregår på BG med BG’s lærere. 
 
HF på BG  
- det bedste fra både teori og praksis!

Klasserne på BG ...
Høj faglighed og stærkt fællesskab ruster dig til fremtidens  
uddannelser, arbejdsmarked og karriere.

STX 
BeGlobal

STX 
Business

STX 
BeScience HF PÅ BG 

KUN 
PÅ BG!
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STX på BG er en ungdomsuddannelse  
med bredde og dybde 

På BG kan du specialisere dig indenfor:  
Business, Naturvidenskab, Samfundsvidenskab, Sprog, 
Matematik eller Musik.

Alle BG’s studieretninger giver et godt fundament af 
almene fag. Du bliver dygtig til dansk, engelsk og 2. 
fremmedsprog, ligesom du bliver dygtig til at forstå og 
håndtere naturvidenskabelige problemstillinger samt 
samfundsfaglige og historiske perspektiver.

Når din studieretning og de obligatoriske fag 
suppleres med dine frie valgfag, får du den helt rigtige 
studentereksamen, der er skræddersyet til dig og dine 
behov. 

Fagligheden og ungdomskulturen 
 
- som du bliver en del af på gymnasiet, sikrer dig en 
spændende og udfordrende hverdag, og giver dig 
baggrund for at vælge din videregående uddannelse. 
STX udvikler dig fagligt og personligt, så du opdager nye 
potentialer ved dig selv. Nye drømme om uddannelse og 
erhverv opstår, og lader sig realisere. Din fremtid skabes, 
mens du går.

STX på BG giver dig udsyn til verden

Vi samarbejder med uddannelser, kulturvirksomheder 
og erhverv, lokalt, regionalt, nationalt og globalt.  
Studieturene ud i verden er med til at danne dig og 
styrke din faglighed og din oplevelse af, at uddannelse er 
spændende og meningsfyldt - også i et større perspektiv.  
 
BG har mange forskellige rejsemål, som passer til det 
faglige stof, der arbejdes med. 
Vi rejser bl.a. til Kina, Island og New York. 

Som udgangspunkt tilbyder vi alle vores elever to 
udenlandsrejser og én eller flere mindre ekskursioner. 
2020 er året med den 11. helskolerejse til Bruxelles. 

Kan du se dig selv som ingeniør eller pædagog? Eller vil 
du være tolk og arbejde i EU eller være udsendt af en 
privat virksomhed til USA, Brasilien, Thailand eller Kina? 
Vil du være it-medarbejder eller betjent? Eller er dit 
mål at tage en uddannelse på musikkonservatoriet? Vil 
du være lærer eller læge, skuespiller eller revisor? Eller 
måske hellere: Jurist, arkitekt, bankrådgiver, økonom 
eller fysioterapeut?  

BG giver dig mulighederne,  
og sammen finder vi din retning

STRUKTUR OG FAG på BG ...

OBLIGATORISKE FAG  
OG NIVEAUER:

Dansk A
Historie A

Engelsk B/A, Matematik B*/A
Idræt C (3 år)
Andet fremmedsprog: 
Tysk B, Spansk A eller Fransk A

3-4 af: 
Fysik C/B/A
Biologi C/B
Informatik C/B
Kemi C/B/A
 Ét nat.vid fag på min. B-niveau**
Samfundsfag C
Religion C
Oldtidskundskab C
Billedkunst, Mediefag eller 
Musik på min. C 
*Ved 3 sprog på AAB, har man 
matematik på mindst C og kan afslutte 
nat.vid fag på C. 

**Ved 3 sprog på AAC, har man 
matematik på mindst B, men kan afslutte 
nat.vid fag på C. 
C-niveau: et år 
B-niveau: to år 
A-niveau: tre år

Studieretningsprojekt i 3.g

KLASSER OG 
STUDIERETNINGER:

BeScience (Naturvidenskabelige):

•Matematik A, Biotek A, Fysik B
•Matematik A, Fysik B/A, Kemi B/A

Business:
•Matematik A, Fysik B, 
  International økonomi B

•Matematik A, Samfundsfag B,   
  International økonomi B

  To helt særlige studieretninger 
  der kun fås på BG!! 

BeGlobal:
•Engelsk A, Samfundsfag A
•Engelsk A, Tysk A, Samf. B
•Engelsk A, Fransk A, Samf. B/
  Tysk C/B
•Engelsk A, Spansk A, Tysk C/B

Musik i flere klasser:
•Musik A, Matematik A
•Musik A, Engelsk A

Introduktion til det almene gymnasiums studieretninger, fag og metoder – herunder IT. 
Fag: Almen sprogforståelse (AP), Naturvidenskabelig grundforløb (NV - biologi, fysik), Dansk, Engelsk, Matem-
atik, Idræt, 2.fremmedsprog (tysk, fransk eller spansk), Samfundsfag samt et af fagene musik, billedkunst eller 
mediefag efter eget valg. Desuden studieretningsfag og International økonomi.

VALGFAG: 
(Alle har 1-3 frie valg)

Informatik C/B
Biologi B/A
Engelsk A
Fysik A
Filosofi C
Idræt B
Kemi B/A
Latin C
Matematik A
Mediefag B
Musik B/A
Psykologi C/B
Religion B
Samfundsfag B/A
Tysk A

STX STUDIERETNINGSFORLØB - 2 ¾ ÅR :

STX GRUNDFORLØB - ¼ ÅR:

STX på BG ...
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BeScience Naturvidenskab

STX STUDIE-
           RETNINGER på BG...

BIOTEK: 
Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

BUSINESS 1 - med Fysik
Matematik A
International økonomi B
Fysik B

Læs mere om 
BUSINESS på BG 
på side 14

Læs mere om 
MUSIK på BG
på side 16

Læs mere om 
BeGlobal - Sprog på BG
på side 18

Læs mere om 
BeGlobal - Samf. på BG
på side 17

Læs mere om 
BeScience på BG 
på side 15

TYSK &
ENGELSK: 
Engelsk A, Tysk A, 
Samfundsfag B

MUSIK & MATEMATIK: 
Musik A, Matematik A

SAMFUND & MATEMATIK: 
Samfundsfag A, Matematik A

SCIENCE: 
Matematik A
Fysik B/A
Kemi B/A

BUSINESS 2 - med Samfundsfag 
Matematik A
International økonomi B
Samfundsfag B

FRANSK &
ENGELSK: 
Engelsk A, Fransk A, 
Samfundsfag B/Tysk C/B

MUSIK & SPROG: 
Musik A, Engelsk A

SAMFUND & SPROG:
Samfundsfag A, Engelsk A

SPANSK &
ENGELSK: 
Engelsk A, Spansk A, 
Tysk C/B

BUSINESS som noget særligt på BG

MUSIK

BeGlobal - Sprog  Moderne sprog og kultur

BeGlobal - Samf.  Samfundsvidenskab
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BIOTEK: 
Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B

BUSINESS 1 - med Fysik
Matematik A
International økonomi B
Fysik B

SCIENCE: 
Matematik A
Fysik B/A
Kemi B/A

BUSINESS 2 - med Samfundsfag 
Matematik A
International økonomi B
Samfundsfag B

For dig der vil tilføje din STX et unikt element af 
business og som gerne vil forstå samfundsfag, 
matematik og science i et internationalt økonomisk 
perspektiv. Business er også for dig, der synes om at 
arbejde praktisk og case-orienteret i undervisningen. 

I vores businessstudieretning har vi flere praktiske 
og erhvervsrettede undervisningsforløb, hvor vi 
samarbejder med store virksomheder som bl.a. Novo 
Nordisk og Grundfos. Studieturen går til Kina, hvor du 
får prøvet din faglighed af i autentiske, inspirerende og 
storslåede omgivelser. 

Businessstudieretningerne på BG er noget helt specielt 
og de eneste i landet, der kombinerer den traditionelle 
STX-uddannelse med et solidt blik ind i erhvervslivet. 

I studieretningerne har du bl.a. mulighed for at 
vælge samfundsfag, fysik eller engelsk eller andet 
fremmedsprog op på A-niveau.

Med BG-business i bagagen kan du komme ind på alle 
videregående uddannelser. Specielt nævnes: Handel, 
jura, statskundskab, samfundsøkonomi, journalistik, 
læring, ingeniør, jurist, teknologi, erhvervsøkonomi, 
ejendomsmægler med mange flere. 

BIOTEK:

Biotekstudieretningen er for dig, der er interesseret 
i at arbejde med forskning i moderne natur- og 
sundhedsvidenskab. I studieretningen kommer du til 
at arbejde med teori og forsøg, der gør dig klogere på 
biologiske og kemiske processer, der er grundstenene 
for den biologiske viden. Du lærer, hvordan man 
undersøger celler og deres kemiske egenskaber, samt 
hvordan eksempelvis medicin virker. 

Faget matematik fungerer i studieretningen som solid 
base for samspillet mellem fysik og bioteknologi. 

Med biotekstudieretningen får du en naturvidenskabelig 
grunduddannelse, der giver adgang til talrige 
uddannelser indenfor alle fakulteter – herunder de 
naturvidenskabelige og sundhedsfaglige.  
Specielt nævnes: Læge, dyrlæge, ingeniør, jordemoder, 
sygeplejerske, nanoscience, lærer og mange flere.

SCIENCE:

Sciencestudieretningen er for dig, der holder af at 
arbejde praktisk og teoretisk med den generelle 
naturvidenskab. I undervisningen kommer du til at 
arbejde eksperimentelt i vores moderne laboratorier. 
Science er BG’s klassiske naturvidenskabelige 
studieretning. Med science får du en dyb indsigt i, 
hvordan verden fungerer og hænger sammen i både 
fysisk og kemisk forstand. 

Med faget matematik bliver du klogere på metoder og 
begreber, der giver dig en teoretisk basisviden, som 
fungerer som solidt grundlag for samarbejdet med fysik 
og kemi. 

Med sciencestudieretningen får du en 
naturvidenskabelig grunduddannelse, der giver adgang 
til alle naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske 
uddannelser. Specielt nævnes: Ingeniør, læge, pilot, 
jurist, forsker i fysik, kemi, matematik mm., underviser, 
farmaceut og mange flere.  

Business BeScience
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Musikstudieretningerne er for dig, der har en stor 
interesse for musik – både praktisk og teoretisk. I dit 
arbejde med musik får du rig mulighed for at fordybe 
dig i fagets teoretiske side. Derudover indebærer faget 
masser praktiske elementer. 

Du kommer til at udfolde dig med forskellige 
instrumenter, sangtræning, kor og sammenspil. 
Koncertarrangementer er en stor del af faget, og du vil 
derfor opleve at trykke den af på forskellige scener - 
både på og udenfor BG. 

Afhængig af dine personlige interesser vælger du,  
om du vil kombinere musik med sprog eller matematik 
i BeGlobal eller BeScience klasserne. 

Med musikstudieretningerne får du en levende STX-
uddannelse, der giver adgang til et bredt spektre af 
uddannelser. Specielt nævnes: musikkonservatoriet, 
musikvidenskab, sprog, medievidenskab, jurist, 
uddannelser indenfor film- og mediebranchen,  
højskole- og efterskolelærer og mange flere.

De samfundsfaglige studieretninger er for dig, der har 
en interesse for den politiske, økonomiske og globale 
virkelighed, der er under konstant forandring. I dit 
arbejde med samfundsfag kommer du til at diskutere og 
følge med i politik og samfundsforhold. 

Hvis du er mere interesseret i den store verden, kan du 
vælge at kombinere med engelsk og derigennem få et 
indblik i internationale problemstillinger, hvor du udover 
de danske også arbejder med eksempelvis amerikanske 
samfundsforhold. 

Med de samfundsvidenskabelige studieretninger 
kan du komme ind på alle samfundsvidenskabelig 
og økonomiske uddannelser. Specielt nævnes: 
Statskundskab, økonomi, tv, læring, pædagogik, politik, 
journalistik med mange flere. 

MUSIK & MATEMATIK: 
Musik A, Matematik A

MUSIK & SPROG: 
Musik A, Engelsk A

SAMFUND & SPROG:
Samfundsfag A, Engelsk A

Musik BeGlobal - Samf.
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De sproglige studieretninger er for dig, der har en 
interesse for at blive bedre til og lære nye sprog at 
kende. Sprog er nøglen til at lukke hele verden op. 

Både når vi taler, skriver, læser og lytter, bruger vi aktivt 
vores sprog. Hvis du har en interesse i at tage del i den 
store globaliserede verden er sprog et uundværligt 
værktøj. 

Med de sproglige studieretninger på BG undersøger du, 
igennem arbejdet med film, litteratur medier og aktuelle 
samfundsforhold, forskellige kulturer og sprogområder. 
Du kan vælge at gå den supersproglige vej eller 
kombinere sprog og samfundsfag. 

Fælles for de tre sproglige studieretninger er, at engelsk 
er det bærende sproglige fag. 

Gode engelskkundskaber er essentielle, hvis du vil 
ud i den globaliserede virkelighed. I tillæg til engelsk 
definerer du selv, hvilke andre sprog, du vil arbejde med. 

På BG udbyder vi både tysk, fransk og spansk. 

Vælg en sproglig studieretning hvis du interesserer 
dig for sprog, kultur og samfundsforhold. Over de tre 
år på BG vil du løfte dine sproglige kompetencer, og 
blive en globaliseret verdensborger, så du kan gebærde 
dig og arbejde i internationale og interkulturelle 
sammenhænge. 

Du får testet dine sproglige kompetencer på vores 
studieture til både Bruxelles og New York. 

Med de sproglige studieretninger kan du komme 
ind på en lang række uddannelser. Specielt nævnes: 
Engelsk, tysk, fransk, spansk, dansk, lingvistik, tolk, 
kommunikation og markedsføring, medievidenskab, 
lærer, pædagog og mange flere. 

TYSK &
ENGELSK: 
Engelsk A, Tysk A, 
Samfundsfag B

FRANSK &
ENGELSK: 
Engelsk A, Fransk A, 
Samfundsfag B/Tysk C/B

SPANSK &
ENGELSK: 
Engelsk A, Spansk A, 
Tysk C/B

BeGlobal - Sprog
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På BG udbyder vi  
to spændende fagpakker. 

HF er BG er for dig, der kommer direkte fra 
9., 10. klasse, eller efterskole. 

2-årig HF er professionsrettet og peger direkte  
frem mod både korte og mellemlange uddannelser. 

Mange af vores elever ser en karrierevej, hvor de 
arbejder med mennesker. 

2-årig HF giver en god bredde af fag: Dansk, matematik, 
engelsk, historie, religion, samfundsfag, idræt og 
naturvidenskab. 

Jobs med spændende udfordringer  
venter forude: 

Betjent, socialrådgiver, soldat, sygeplejerske, lærer, 
pædagog og mange flere. Både valgfagene og de 
obligatoriske fag vil i fagpakkerne være målrettet dine 
interesser. 

I løbet af de to år på HF på BG vil du opleve forskellige 
projekt- og praktikperioder, der gør dig helt klar til netop 
din fremtid. Se vores to HF-fagpakker på næste side.

HF på BG er en afdeling af VGHF og undervisningen 
foregår på BG med BG’s lærere.

Aktivt fokus på idrætsfag og mennesker 

Drømmer du om en karriere i uniform? Så er denne 
fagpakke lige dig. 

Fagpakken henvender sig til elever, der gerne vil gøre 
en forskel for mennesker. Med HF-Uniform får du 
bl.a. praktikforløb som soldat ved flådestationen i 
Frederikshavn og har som valg-fag idræt på B-niveau og 
psykologi på C-niveau. 

Du kan på denne fagpakke have fokus på idrætsfaglig 
interesser og samtidig forberede dig til jobbet som 
eksempelvis politibetjent, soldat eller falckredder.

Sundhed, pædagogik og mennesker 

Kunne du tænke dig en karriere inden for sundhed 
og pædagogik, og drømmer du om at arbejde med 
mennesker? 

Så skal du vælge denne HF-fagpakke med samfundsfag 
på B-niveau og psykologi på C-niveau kombineret med 
et frit valgfag. 

Vi tilbyder dig praktikforløb på fx lærer-, pædagog eller 
sundhedsuddannelserne på VIA.

HF-UNIFORM 
Idræt B + psykologi C
Projekt- og praktikforløb fx på 
Flådestationen i Frederikshavn

HF-SOCIETY & HEALTH 
Samfundsfag B + psykologi C
Projekt- og praktikforløb fx VIA lærer-, 
pædagog- eller Sundhedsuddannelser

HF på BG ... De to HF-fagpakker ...

Med HF-Uniform får du bl.a. et spændende praktikforløb 
som soldat ved flådestationen i Frederikshavn.
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VALGFAG på BG...

IDRÆT PÅ B-NIVEAU

MUSIK på valgfag B- og studieretningsfag A-niveau

MEDIEFAG PÅ B-NIVEAU

OG DE MANGE ANDRE MULIGHEDER ...

VALGFAG PÅ B NIVEAU - SÆRLGT FOR HF:

INFORMATIK C/B
BIOLOGI B/A
ENGELSK A
FYSIK A

FILOSOFI C
IDRÆT B
KEMI B/A
LATIN C

MATEMATIK A
MEDIEFAG B
MUSIK B/A
PSYKOLOGI C/B

RELIGION B
SAMFUNDSFAG B/A
TYSK A

BIOLOGI
KEMI B

IDRÆT B
MATEMATIK B, 

PSYKOLOGI
RELIGION

SAMFUNDSFAG

Med idræt som valgfag vil du blive klogere på, hvordan 
teori og praksis supplerer hinanden i idrætten. Du lærer 
også, hvordan din krop fungerer, og hvordan idræt spiller 
en væsentlig rolle i vores samfund. 

Derudover kommer du med idræt ud af klasselokalerne 
og får dig rørt. I faget udnytter BG sin unikke placering 
og samarbejde med byen. Udover de traditionelle 
sportsgrene kommer du derfor også til at klatre, 
svømme, sejle i kano på Gudenåen og meget mere.

Med mediefag som valgfag bliver du klogere på den 
medievirkelighed, vi lever i. Forskellige både ”gamle” 
og nye medier fylder mere og mere i vores liv. Dagligt 
bruger vi meget tid på film, serier, Facebook, Snapchat 
og alle de andre medier. I mediefag kommer du bag 

facaden på medierne og får indsigt i, hvad medierne 
betyder for dig og for samfundet. Derudover kommer 
du selvfølgelig også selv til at lave en masse praktiske 
medieproduktioner. På BG har vi det nyeste og bedste 
udstyr, så du kan blive en sand Hollywoodinstruktør. 

Med musik som valgfag vil du blive klogere på musikkens 
historie og kulturelle forhold. Du kommer til at arbejde 
teoretisk med mange forskellige typer musikstykker – 
både nationale og internationale. Den praktiske del af 
musikfaget fylder meget. Du lærer at udtrykke dig på 

forskellige instrumenter og bruger både krop og stemme 
i dit arbejde med musikken. Du kommer selvfølgelig også 
til at stå en masse på forskellige scener og trykke de 
indøvede numre af overfor publikum.
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ELEVRÅDET
Skolepolitik og elevtrivsel er blot et par af de emner, 
skolens elevråd arbejder med. Vi har på BG et stærkt 
og dynamisk elevråd. Rådet bidrager gennem tæt 
samarbejde med rektor og ledelsen til skolens løbende 
udvikling. 

Elevrådet har medindflydelse på skolens politikker og 
værdier. Elevrådet arrangerer hvert år en stor sportsdag 
i starten af skoleåret og er altid aktive medspillere i 
øvrige skolearrangementer.  

AKTIVITETS udvalg
Events, arrangementer og skoletraditioner af både faglig, 
informativ og social karakter er udvalgets opgave. Udvalget 
består af 5 elever og 3 lærere. Et af de helt store arrangementer 
er den årlige temadag, hvor hele skolen på kryds og tværs 
arbejder sammen. I løbet af året arrangerer udvalget også 
spændende fællestimer, der både får dig til at grine og tænke. 

FACEBOOK & KULTUR udvalg
Disse udvalg bestående af elever, lærere og ledelse synliggør den 
helt særlige BG- kultur. En skolekultur, der bygger på det stærke 
fællesskab, hvor vi har det sjovt og samarbejder - og hvor der er 
kort vej fra ide til handling. Facebooksiden opdateres løbende og 
afspejler de små og store aktiviteter, der altid er i gang. Følg med 
på vores Facebook side: Bjerringbro Gymnasium.

CAFÉ & FEST udvalg
Elevudvalg der står for det festlige efter skoletid. Der er cafe efter skoletid 
én gang om måneden og ofte med bands og forskellige, sjove konkurrencer. 
Et af højdepunkterne blandt årets 6 elevfester er Prom, hvor 3g’erne danser 
lanciers i det helt store gallaskrud.  

HVAD-VI-ELLERS-FINDER-PÅ udvalg
Og her blot et par eksempler: 

Den årlige iværksætterkonkurrence, hvor eleverne i bedste ’Løvens Hule’ 
stil arbejder med at udvikle innovative ideer, der skal præsenteres for et 
kompetent dommerpanel. Førstepræmien er 15.000 kr. 

”Skolebladet” tager kærligt hånd om livet på BG.

Stafet for livet. Lærere og elever løber og samler penge ind til kræftens 
bekæmpelse og har fælles camp på sportspladsen 

Og meget mere….

ELEVERNES  
   BG...
Som elev på BG kan du selv være med til  
at forme hverdagen. BG har en helt unik 
kultur og et stærkt fællesskab. 

Vi kender hinanden og hjælper hinanden  
- på tværs af klasser og årgange. 
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“JEG VALGTE BG  
     fordi...

MATHIAS

SOL

ANDRÉ

ANDREAS

ISABELLA ANNA

Jeg vidste, at jeg ville have en stx og valget stod mellem et 
stort gymnasium eller BG. Det meget store over for det lidt 
mindre. Og jeg valgte BG, fordi både min far og bror har 
gået her, og jeg har altid fået at vide, at det var et godt og 
trygt sted.  
Jeg er næstformand i festudvalget og en del af skolens 
Facebookudvalg.  
Det er fedt at engagere sig i udvalgene, og jeg har fået en 
masse socialt ud af det.  
Jeg har valgt studieretningen business. Det er fedt!  
Og faget international økonomi er virkelig spændende. 
Det er dejligt, at man har muligheden for at tone sin 
gymnasietid i en business-retning på BG. 

Efter folkeskolen havde jeg lyst til at 
udvikle og udfordre mig selv og komme 

ind i et miljø, hvor andre havde de 
samme interesser som mig.  

 
I musik har jeg fundet det, jeg ledte efter. 

Det er virkelig udfordrende at stå på en 
scene og spille.  

Men det giver også en masse selvtillid. 
Og det er fedt at mærke, at vi bakker 

hinanden hundrede procent op og står 
på mål for det vi laver.

Jeg faldt for det lokale fællesskab på BG.  
Miljøet og kulturen er helt i top.  

Det nære fællesskab og sammenhold på tværs af 
årgangene, tror jeg, er meget unikt for BG.  

Det finder man ikke andre steder.  
Cafeerne og festerne er også virkelig hyggelige og fede.

Science-retningen på BG var meget 
appellerende for mig og en af grundene 
til, at jeg valgte BG. Det er et felt, jeg både 
synes er spændende og også er god til.  
Undervisningen i science er helt i top og 
fokuserer på både det teoretiske og det 
praktiske.  
 
Vi laver eksempelvis mange fede forsøg, 
hvor man får brugt både sine hænder og sit 
hoved.   

Jeg havde hørt rigtig meget godt fra andre, der havde 
gået og gik på BG. Jeg fik at vide, at lærerne var 
engagerede og lyttede til eleverne.  
Det er fedt at opleve, at det også holder stik i 
hverdagen.  
Jeg synes også, at biotek lød spændende. Fedt at et 
fag kan have to fag i sig. Undervisningen i biotek er 
relevant og moderne og så laver vi mange forsøg både 
her på BG og ude af huset. Det er virkelig dejligt.

Afstanden var nok den største årsag til, at jeg valgte 
at gå på BG. Og efter jeg er startet, har jeg fundet 
ud af, hvor dejligt det er, at man hurtigt kan komme 
herhen om morgenen.  
 
Rammerne faldt jeg også for, da jeg valgte BG. Det er 
flot og der er god plads omkring en.  
Det var fedt at mærke, hvor hurtigt jeg kom ind i 
fællesskabet, da jeg startede. På tværs af årgangene 
har vi det virkelig hyggeligt og sjovt sammen.



SÅDAN BLIVER DU 
OPTAGET PÅ BG 

Skema og vejledning vedr. tilmelding til Bjerringbro 
Gymnasium findes på:

www.optagelse.dk

Du kan tilmelde dig gymnasiet på 
www.optagelse.dk

STUDIEVEJLEDNINGEN 
PÅ BG

Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejled-
ning på: tlf. 8668 3600, hvor du kan få flere oplysninger 

og lave aftale om en personlig samtale. 

Se mere om studievejledningen og træffetider på:
www.bjerringbro-gym.dk

BJERRINGBRO GYMNASIUM
P. E. Eriksens Vej 2 · 8850  Bjerringbro ·Tlf. 8668 3600 

epost@bggym.dk · www.bjerringbro-gym.dk

OPLEV BG! 
Vi byder alle interesserede velkommen til:

ÅBENT HUS OG ORIENTERINGSAFTEN
 

Åbent Hus: lørdag d. 9. november. 
Orienteringsaften: mandag d. 6. januar kl. 19

Begge dage med rig mulighed for at tale med studievejledere, 
elever, lærere og ledelse. Vi glæder os til at møde dig!

5041-0856
Svanemærket tryksag


