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Sæt kryds ved Bjerringbro Gymnasium 2020 og få del i et unikt ungdomsuddannelsesmiljø 

Bjerringbro Gymnasium har sammen med eksterne parter skabt et unikt gymnasietilbud med 10 forskellige stx-studieretninger indenfor naturvidenskab, 

samfundsvidenskab, international økonomi, sprog og musik. Vi har elever på alle disse studieretninger, og de er placeret i tre typer klasser: BeScience, 

BeGlobal og Business. Se næste side. 

På BG har vi også 2-årig HF direkte fra 9. eller 10. klasse1. En spændende gymnasial uddannelse, hvor elever i samme klasse kan vælge mellem to 

fagpakker, hvor det fælles fag er psykologi. Fagpakkernes navne fortæller om indholdet: HF-Uniform og HF-Society & Health.  

Undervisningen er spændende og skolen er topmoderne. Det er en lille skole med helt unikke muligheder – også i forhold til den måde vi taler sammen 

på. Vi lægger vægt på et godt fagligt og socialt fællesskab. Vi har verdens dygtigste og sødeste lærere. I frikvartererne kan man købe de lækreste retter, 

salater og kager i Café BG. Her har hver klasse sit eget hyggelige bord. Fra foråret 2020 kan man komme i kø til studiebolig, BG College i Bjerringbro. 

Vi har projektmidler til alle vores nye klasser stx og hf. Et af de helt store projekter er i vores naturvidenskabelige klasse. Et projekt omkring FN’s 

verdensmål, som vil få synergieffekt til resten af skolen. 

Tilbud til unge med interesse for science-fag og matematik: BeScience som er en særlig klasse på BG, får projektmidler fra Poul Due Jensens Fond 

(Grundfos) fra og med januar 2020. Projektmidlerne går til særlige aktiviteter på skolen og udenfor skolen, til særligt udstyr til det eksperimentelle 

arbejde, til samarbejde med dygtige eksterne projektledere, til aflønning af dygtige lærere for de særlige aktiviteter, til ekskursioner og ikke mindst 

Afrika-studierejsen i 3.g. Fonden giver hver elev et stort tilskud til studierejsen til Afrika, sådan at egenbetalingen bliver den samme som for de korte og 

billigere studierejser. 

Projektmidlerne gives til: Nuværende 1.x. Der er tre forskellige studieretninger repræsenteret i denne klasse: Bioteknologi, Matematik-Fysik-Kemi og 

Matematik-Musik med de naturvidenskabelige fag, som ligger i BeScience-klassen (biologi, fysik, kemi/informationsteknologi). 

Årgang 2020 og 2021, dvs. de unge, der søger ind på stx-naturvidenskabelige retninger eller matematik-musik retningen på Bjerringbro Gymnasium i 

2020 og 2021. 

Tøv ikke med at ringe, hvis I vil høre om BeScience eller en af vores andre klasser. Kom gerne på uformelt besøg også: P.E. Eriksensvej 2, Bjerringbro 

Venlig hilsen Dorte Gade, rektor 

29 66 01 88  

 
1 HF på BG er udlagt fra VGHF, som vi har en samarbejdsaftale med. Al undervisning foregår på BG med BG’s lærere. Man er BG’er når man går her. Stx og HF er begge 
almengymnasiale uddannelser, som passer godt sammen. 
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