
 
 
Hovedopgaver 
 Bjerringbro Gymnasium udbyder den 3-årige uddannelse til almen studentereksamen, stx 
 Bjerringbro Gymnasium har fra august 2019 2-årig HF udlagt fra Viborg Gymnasium & HF. 
 Bjerringbro Gymnasium er værtsinstitution for it-support i det administrative fællesskab mellem Viborg Gymna-

sium & HF, Viborg Katedralskole og Bjerringbro Gymnasium. 
 
Uddannelsestilbuddet organiseres i Søjler med tydeligere delegering af ansvar 
 

 
 
 
Organiseringen i de tre forskellige Stx-søjler har den betydning, at forskellige studieretninger med ét fælles studieret-
ningsfag kan læses sammen i en klasse, hvor tværfaglig undervisning med fokus på udvikling af særlige, faglige kom-
petencer fremmer fælles identitetsdannelse hos eleverne. Det skaber retning for uddannelsen og understøtter motiva-
tion hos eleverne. Det er interessant, hvordan denne organisering slår igennem, når eleverne omtaler deres uddan-
nelse fx i de vejledningsfilm, vi har lavet til grundskolerne. Der er tale om virkelig passion. 
 
I august 2020 indførte vi en ny koordinerende funktion for søjlerne i form af studieretningskoordinatorer. Således har 
alle klasser fra 1. august 2020 et team bestående af en klasselærer, der sammen med ledelse og studievejleder har fo-
kus på elevernes faglige og sociale trivsel, samt en studieretningskoordinator, der har fokus på udviklingen af en spæn-
dende studieplan for klassen.  
Studieretningskoordinatoren samarbejder derfor med de andre koordinatorer fra samme søjle og med alle lærere, som 
arbejder i denne søjle. Det giver et markant løft til den fælles udvikling. 
 
Lærerne underviser selvfølgelig i flere søjler herunder HF-søjlen. Men vi har fokuseret opgavefordelingen, så lærerne 
kan specialisere sig ind i 1-2 søjler. Indenfor en søjle kan lærerne etablere intern efteruddannelse eller søge ekstern 
efteruddannelse, som understøtter den individuelle og fælles udvikling af fag og uddannelse. Det har resulteret i mere 
målrettet og behovstyret efteruddannelse, hvilket igen betyder, at chancen for at efteruddannelsesmidlerne får effekt 
helt ind i undervisningen er maximalt optimeret. 
 
De tværgående valgfag, som har elever fra forskellige søjler, kan godt udstikke forskellige opgaver, som relaterer sig til 
forskellige søjler. Men det er ikke strengt nødvendigt. Det kan holdes på et minimum, og man kan koncentrere sig om 
læreplanen og de mange tværgående dannelseselementer, der er i uddannelsen. Netop valgfagene og de frivillige akti-
viteter bliver det, der binder eleverne sammen i en hel skole. 
 


