STUDIEBOLIGER

Type C
38m2

Type D
42m2

Bjerringbro Gymnasium, BG, har indgået et samarbejde med boligselskabet Sct. Jørgen omkring
udlejning af lækre studieboliger i Bjerringbro.
Boligerne kan søges af elever, som ønsker optagelse på BG samt elever, der allerede går på BG.
Boligerne har enten 1 rum eller 2 rum
alle med eget køkken, toilet og bad.
De er lyse og rummelige, og har alle en lille altan.
Til studieboligerne er tilhørende fælleslokaler med
lounge og fælleskøkken, som danner ramme for
socialt samvær de unge imellem.

HUSLEJE

Der er fælles vaskeri for studieboligerne som
udlejes møbleret med seng, bord og to stole.

Huslejen er pr. 1/1 2020
mellem 2607 kr. og
2821 kr. ekskl. forbrug.

De 34 studieboliger ligger på Østergade i Bjerringbro centrum nær banegården, busforbindelser til
gymnasiet og masser af indkøbsmuligheder.

Der er mulighed for tv
og internet i bygningen.

FERIER
Du må gerne bo i
studieboligerne i
skoleferierne.
Brovej 18 ·8800 Viborg
Tel. 87 925 925
www.bsjviborg.dk

SU
Når man fylder 18 år
vil de fleste beboere
opfylde kravet om at
modtage SU for
udeboende.
Læs mere på SU.dk

INDSKUD
Der indbetales et mindre
depositum over huslejen.
Boligen skal efterlades
rengjort og i samme stand
som ved indflytningen.
Ellers skal der betales for
skader.

UDLEJNING
Vil du leje en bolig på
BG COLLEGE skal du
kontakte uddannelsesleder Klaus Daugaard
Løkke på tlf. 27 48 45 94
eller mail kd@bggym.dk

BJERRINGBRO GYMNASIUM
• Et unikt lille gymnasium med store muligheder • Fede arrangementer •
• Høj faglighed • Moderne gymnasium med internationalt udsyn • Stærkt fællesskab •
• Lækker mad fra skolens egen CafeBG • Plads til dig og det du vil •

BG er ...
Faglighed som ruster dig til
fremtidens uddannelser,
arbejdsmarked og karriere
Det du lærer på BG, danner dig også fagligt,
personligt og socialt.
Høj gennemførelse forenet med gode karakterer er
ikke det eneste, der gør BG til noget ærligt.
Andelen af elever, der er i gang med en
videregående uddannelse - to år efter deres
studentereksamen, er blandt landets bedste!

BG er ...
Stærkt fællesskab
og 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.
På BG er også et unikt og tæt samarbejde mellem
lærere og elever - fordi der er tid til den enkelte elev.

BJERRINGBRO GYMNASIUM
P.E. Eriksens Vej 2 · 8850 Bjerringbro
Tel. 86 68 36 00 · College-info: 27 48 45 94
Se mere på www.bjerringbro-gym.dk

