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Kære alle elever og forældre!  

Dette er 3. orienteringsbrev i forbindelse Corona-situationen  
 
Den helt overordnede tilbagemelding fra elever og lærere er, at det går godt med det virtuelle arbejde. Det 

er også den opfattelse vi har på kontoret (det virtuelle kontor).  

Alle BG’ere har taget opgaven på sig, og jeg er glad for, at vores IT-gruppe allerede for to år siden lancerede 

kommunikation på en ny platform TEAMS, hvor videokonference på klasseniveau og gruppeniveau kan køre 

med alle mulige pædagogiske finurligheder. Smart! Tak til de mange lærere, som har sikret, at vores skole 

arbejder med klassenotesbøger, elektronisk aflevering og retning af opgaver og meget mere. Der har været 

meget sidemandsoplæring, og det har stor værdi. 

I mandags var der tekniske problemer med nogle platforme – men nu ser der ud til at være ”båndbredde 

nok”.  

Jeg havde videokonference med elevrådet, og vi samlede op på, hvordan de synes det går med det 

virtuelle. De var meget positive, og sagde også, at vi skulle prøve at arbejde på den sociale side. Kan man 

ikke spise virtuel frokost sammen i sin klasse? – foreslog Kristine fra 1.hf. Det var da en god idé. Vi blev 

enige om, at man skulle sikre, at alle blev inviteret ind på fx klasse msn-gruppe hvis der er sådan en. Vi var 

helt enige.  

På fredag har vi fælles virtuel frokostmøde for alle elever og der bliver ”info fra scenen”. Mange kan 

komme med indslag. Det bliver stort. 

Desværre skal vi hverken til København eller Bruxelles i denne omgang. Det har jeg skrevet noget om i 

skemaet på de sidste sider. Det er ærgerligt, for vi havde alle sammen glædet os. Men mon ikke, der 

kommer nye muligheder for den del. 

Det er jo en tid, som er så ny og anderledes. Vi er indtil videre meget beskyttede på BG. Så vi skal holde 

fanen højt og klare det godt. Fordi vi kan!  

Skolen vil gerne sikre en dagligdag med god struktur og nærvær. 
Eleverne skal hver dag i skoletiden åbne skema i Lectio, og de skal gå ind i TEAMS og orientere sig. Det er 

ledelsens indtryk, at eleverne helt generelt har været hurtige til at lægge deres arbejdsform om. 

For 1. og 2. årgang er der et næsten normalt skema. Skemaet i Lectio giver struktur på dagen. Her kan 

eleverne se, hvornår der er undervisning i hvilket fag, timens program og hvordan der kommunikeres.  

I Lectio ses også vejledningstider for 3.g eleverne, som i denne periode skriver deres store 

studieretningsprojekt, SRP. 

I platformen TEAMS er der kopi/backup af skema for 1. og 2. årgang. Så hvis Lectio kører ustabilt, så kan 

man finde ugeskemaet i TEAMS. Lærerne instruerer eleverne i hvordan de skal arbejde virtuelt, så det 

handler om at ”tjekke ind” og være til stede samt aktiv. Meget (men ikke alt) foregår synkront, og der er 

registrering af, om eleverne laver deres opgaver, og om de er aktive deltagere.  



Virtuelt BG. Orienteringsbrev nr. 3.  Onsdag d. 18. marts 2020. 
 

2 
 

Der er masser af hjælp og masser af dialog. TEAMS-videokonference kører stabilt, når bare eleverne tager 

kamera og mikrofon fra – indtil de får ordet af læreren. 

Vi har lavet nye retningslinjer for mængden af lektier (mindre end vi plejer – for at der kan være tid til det 

nye tekniske). Lærerne må lægge lektier ind en time senere end de plejer nemlig indtil kl. 16. Fordi i 

skoletiden kører Lectio måske ustabilt, og det kan være svært for både elever og lærere at lave ændringer 

derinde i skoletiden. Men så har vi TEAMS og andre platforme. 

Studievejlederne, mentorerne og IT-supporterne har givet eleverne besked om hvornår og hvordan de kan 

kontaktes. Alle kan få støtte, hjælp og vejledning. 

SRP-vejlederne har mange forskellige muligheder for at følge og vejlede eleverne. De taler med eleverne 

individuelt om dette. Se også beskrivelsen af SRP-forløbet nedenfor 

God opbakning til hinanden i denne tid, hvor vi ikke må forsamles, men kun kan mødes 

virtuelt. 
 

Hold jer hjemme, støt hinanden virtuelt. 

Vi mødes virtuelt hver dag i skoletiden       

De bedste hilsner fra ledelse og lærere på BG 

Kh Dorte 
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Adgang til skolen Skolen er lukket. 

Hvis en lærer skal ud på skolen for at hente noget, skal han/hun kommunikere 
med Erling 24212456. Gælder også andre. 
Døren er låst. Låser man sig ind skal man skrive sit navn på tavlen.  
Man skal slå alarmen til, når man går – med mindre, der er andre navne på tavlen. 

Aflysninger diverse Alle aktiviteter, som kræver fremmøde er aflyst. Men heldigvis er der meget, som 
kan klares virtuelt. I dag (d. 18. marts) har elevrådet holdt videokonference. 
Mandag d. 23. marts gennemfører vi bestyrelsesmødet virtuelt. 
Det hele fremgår af Lectio (som dog kun er opdateret 2 uger frem). 

Forårskoncert 
 
 
 
PROM 

Som udgangspunkt flyttes forårskoncerten til senere. Vi håber, koncerten kan 
afvikles som et internt arrangement i mindre målestok i maj. 
Musikeleverne har fået besked 
 
Vi kan fortsat ikke se for os, at vi må forsamles til stor fest lige efter påske, men vi 
(ledelsen og elevernes fællesråd) drøfter inden weekenden hvor PROM i så fald 
kan flyttes hen. 

IT-support IT-support uge 12 & 13:  
Al fysisk it-support er aflyst i uge 12 og 13. Hvis man får problemer med sin 
computer, skal man skrive til: itsupport@bggym.dk  eller ringe til it-support: 
24980033. Så vil Lars og Kenneth som altid hjælpe dig. 
 
Hvis Lars og Kenneth ikke er i stand til at hjælpe via telefonisk support, kan man 
aftale en tid på BG, hvor de kan efterse din computer og om muligt reparere den. 
Hvis det ikke er muligt at reparere computeren, har du mulighed for at låne en 
computer af skolen. Du har som elev pligt til at have en computer der fungerer og 
derfor også pligt til at henvende dig til it-support, hvis det ikke er tilfældet. 

Kommunikation 
løbende 

Vi kommunikerer i TEAMS. I skal være aktive i TEAMS. 
Alle elever skal tjekke Lectio. 

Personlig 
vejledning 

Studievejledning (Heidi og Putte) 
Trivselskonsulent (Trine K):  
Mentorer 
 
Al personlig vejledning og støtte kører på bedste vis. Der har allerede været mange 
virtuelle møder, og eleverne kan ringe og / eller skrive til vejledere og mentorer. 
 

Rejsen til Bruxelles Grupperejsebureauet har aflyst turen!   
I får en meddelelse, så snart beløbet er tilbagebetalt. Der går nok en rum tid. 
Vi vil måske opfordre til, at det indbetalte beløb bliver stående til en evt. 
erstatningsrejse eller til den store studietur i 3. g.  
Vi drøfter dette på et senere tidspunkt. 
Vi har helt individuelle regnskaber for rejser naturligvis. Det er jeres penge.  

Rejsen København Vi må ikke rejse til Kbh., men da hotellet var bestilt særskilt, og ikke en del af en 
pakkerejse (fordi vi havde frirejse med DSB), så er der et tab på ca. 360 kr. pr. elev, 
som skolen ikke må dække. Øvrigt indbetalt beløb frigives til eleverne. Vi er 
lykkedes med at få alle bestilte arrangementer afbestilt uden beregning. 
Skolen påtager sig et større beløb for lærernes afbestilte værelser. Eleverne 
dækker kun deres eget tab naturligvis. 

mailto:itsupport@bggym.dk
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Skema Skemaet skaber struktur i hverdagen. Eleverne skal følge den lagte plan. 
Lærerne beskriver indhold og metode time for time. 
Lektierne og planen for timen må lægges ind indtil kl. 16 dagen før timen – men 
meget gerne tidligere. 
 

SRP SRP uge 12 og 13: 
- SRP-opgaven blev offentliggjort fredag d. 13/3 kl. 13.30 i Netprøver.dk 

 
- SRP-vejledningen foregår virtuelt: Alle elever blev kontaktet af en vejleder 

fredag d. 13. marts for at høre, om opgaven er forstået. 
 

- Workshops i uge 12 og 13 er godt i gang og fungerer fint i TEAMS. 
Workshoppen om ”Procesplanlægning” mandag d. 16/3 blev afsluttet 
med, at eleverne sendte deres procesplan til de 2 vejledere. 
Vejlederne melder ind til vicerektor, hvis eleven ikke har afleveret en 
procesplan. 
 

- VEJLEDNINGSTIDER: Eleven skal modtage vejledning – det er ikke bare 
et tilbud. Mange har på nuværende tidspunkt fået tildelt 
vejledningstider, og der står som hovedregel også i Lectio hvordan 
kommunikationen skal foregå. Eleven er forpligtet til at aktivt ind i 
planlægningen og afvikling af vejledningen. 
 

- “KONTROL”: Da vi nu ikke har eleverne til at sidde og skrive på skolen, kan 
det være svært at følge dem i deres proces: Hvor langt er de? Derfor 
forventer vi, at vejlederne (ca. 3-4 gange i løbet SRP-skrivningen) får (dele 
af) elevernes opgave at se. Det kan enten ske ved: 

• At eleverne mailer dele af opgaven til deres vejledere  
• At eleven sender (dele af) opgaven til deres vejledere i Teams chat-
funktion (husk at begge vejledere skal være knyttet til samme chat).  
• At eleven og vejlederne skyper i Teams: Her kan eleven lave ”vis 
skærm” og på den måde, kan vejlederne følge med, hvordan opgaven 
skrider frem 
 

- SRP-opgaven AFLEVERES fredag d. 27/3 INDEN kl. 14.00 30 i Netprøver.dk. 
(opgaven afleveres derefter i Lectio også) 

 

SRP Bibliotek Se besked i TEAMS fra bibliotekaren, som hedder Heidi k. Andersen (NB! Det er 
ikke vores studievejleder Heidi) 

Undervisning I Lectio angiver læreren, hvad der skal ske i timen, og hvordan timen afvikles på 
virtuel vis. I skal derfor forberede jer til timerne, ved at læse lærerens anvisninger, 
ligesom I plejer. Ved timens begyndelse følger I også lærerens anvisning. 
Gruppearbejde vil være virtuelt gruppearbejde. 
Opgavetilbagelevering bliver virtuelt. 
 


