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Til 8. klasse – Info om og link til Mini Intro på BG – fredag d. 26. februar kl. 10  

 

 
 
 
 
 
 
 

Lær os at kende – BG er et unikt  

lille gymnasium med STORE muligheder 
Med videokamera følger vi dig rundt  

på vores flotte og hyggelige skole 
 Live præsentation af BG’s uddannelser  

 
Vigtigst er at BG-elever fortæller om 

Elevernes BG. 
Det varer en god times tid at høre om de mange 

forskellige muligheder, tale med os og se små 
filmklip fra skoledag og fest. 

Før og efter ”besøget” på BG skal du, via andre 
links, besøge to andre ungdomsuddannelser.  

STX og 2-årig HF på BG 
Er almengymnasiale 

ungdomsuddannelser. 
 

Direkte fra 9. eller 10. klasse. 
 

Almen betyder, at vi tilbyder et bredt 
udvalg af studieretninger, fagpakker og 

valgfag indenfor alle hovedområder.  
 

En sikker vej til huen, personlig 
udvikling, videre uddannelse, job og 

KARRIERE  

Måske har du deltaget i personlig rundvisning eller 
orienteringsaften. Så vil der være noget, du genkender. 

 
Men vi har inviteret flere fra BG med, og sammen med 

klassekammerater har du nu mulighed for at høre meget 
mere fra eleverne – og stille dem spørgsmål. 

Program 
Vi har lagt et program, hvor der er plads til nærvær, og det bliver en hyggelig rundtur.  
Der er ikke et kedeligt, langt oplæg men til gengæld mulighed for små filmklip fra hverdag og fest. 
 

• Kort intro til studieretninger på STX og fagpakker på HF 
• Videorundvisning hvor man taler med elever, lærere og studievejledere. 

o STX: BeScience, Business, BeGlobal, Musik-A studieretninger 
o HF: Uniform, Society & Health 
o Elevernes BG 
o Studievejleder og elev om overgangen til gymnasiet 

• Afslutning 
 

Vi foreslår, at du inden mødet ser / genser vejledningsfilmene om BG: 
 

Film om Stx og 2-årig HF på BG 
 
 

Link til Miniintro er på næste side. Her er også teknisk instruktion. 

https://www.bjerringbro-gym.dk/bg-film-om-stx-og-hf/
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Direkte teknisk hjælp både inden og under mødet. 
Vores IT-supporter er klar på telefon: 24 98 00 33. Du kan ringe men ikke sende sms. 
 
Du kan også skrive en mail itsupport@bggym.dk   
Skriv din mailadresse og dit telefonnummer i mailen. Samt hvad der driller. 
 
Vi har ekstra support på. Det er Signe på telefon: 51 86 07 86. Modtager også sms. 
 
Kommunikation: 
Der er forskellige funktioner i kommunikationen i TEAM-mødet. Du kender dem sikkert. 

• Klik på hånden hvis du vil sige noget/spørge om noget. Klik på hånden igen, når du vil ”tage den 
ned”. 

Hvis ordstyren ikke bemærker hånden, så slå mikrofonen til og sig noget. Vi tager det afslappet. 

• Beskedfunktionen virker ikke i denne type møder i TEAMS. 
 
NB! Vi gør opmærksom på, at man ikke må optage, gemme eller dele billeder og lyd fra mødet. 
Dette af hensyn til GDPR. 

Lille skole STORE muligheder 

 

11 studieretninger på Stx og  

2 fagpakker på HF. 
 
Du bliver overrasket over de mange muligheder 
– du får på BG. 
 
Stx-BeScience med flere valgmuligheder 
indenfor naturvidenskab Fysik -Kemi, 
Bioteknologi 
 
Stx-BeGlobal med engelsk og valg: Fransk, Tysk, 
Spansk, Samfundsfag eller Musik på A (højeste 
niveau) 
 
Stx-Business med International økonomi på B, 
Matematik A og Samfundsfag B eller fysik B. 
 
På HF har vi to meget brede fagpakker med 
spændende projekt- og praktikperioder. 
 
HF-Uniform med psykologi og Idræt 
 
HF-Society & Health med psykologi og 
samfundsfag 

Teknikken - sådan får du det til at virke: 
Til den aftalte tid kan man koble sig på vores TEAM-
møde.  
Det gør man ved at klikke på nedenstående Link  

 
Microsoft Teams-møde 26. februar kl. 10 

Deltag på din computer  

Klik her for at deltage i mødet 
Der åbnes automatisk en webside, hvor du evt. kan 
se flere valgmuligheder:  
1. Hent Windows-appen (den har du – så vidt vi 

ved     ), eller 
 

2. Deltag i stedet på internettet. Du kan bruge 
Microsoft Edge eller Google Chrome.  
 
Det mest sandsynlige er dog, at du bare kan 
deltage straks: 
 

3. Du skal trykke på deltag nu, når du er klar – 
her skal du skrive dit navn for at komme ind. 
 
Sørg for at tillade brug af mikrofon og kamera 
 
Vent i ”lobbyen” til vi lukker dig ind, 

medmindre det går af sig selv        

mailto:dg@bggym.dk
http://www.bjerringbro-gym.dk/
mailto:itsupport@bggym.dk
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acc5650b8ddc1424fbcbededc5b7b0722%40thread.tacv2/1612338452596?context=%7b%22Tid%22%3a%22c84c1ea8-3eb3-4801-b69f-bdb043efaff7%22%2c%22Oid%22%3a%2296bc77ba-c338-4e35-94db-8758ca0d2c45%22%7d

