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Bjerringbro Gymnasium er blevet opmærksom på, at der er gymnasier i fordelingsudvalg øst, der ønsker at opskrive
deres kapacitet, efter søgetallene er kendt. Bjerringbro Gymnasium ønsker at gøre brug af sin demokratiske ret til at
blive hørt i sagen, i de tilfælde, hvor sådanne justeringer, risikere at svække muligheden for, at overansøgte
gymnasier, kan overføre nogle elever til Bjerringbro Gymnasium.
Vi har haft lav søgning i år, og det er ikke mindst fra Favrskov‐ og Silkeborg Kommune, vi ser vigende 1. prioritets
søgning. Fordeling virker ikke i vores område. Silkeborg Gymnasium og Skanderborg Gymnasium har hvert år en del
elevudveksling. Der er ingen overførsel fra det område til Bjerringbro, selvom en forskydning vestover er oplagt.
Favrskov Gymnasium har flere år fået tilført mange elever fra Aarhus, Randers og Silkeborg. Det er sket med
hjemmel i gentagne kapacitetsopskrivninger, i årenes løb, i Øst.
Bjerringbro Gymnasium ønsker ikke, at stå i vejen for, at der findes fornuftige løsninger for unge, der bor tæt
omkring Skanderborg Gymnasium. Vi beder bare om at blive hørt i sagen, samt i lignende sager, der behandles eller
fremlægges for Forretningsudvalget på det ekstraordinære møde onsdag d. 17. marts 2021.
Vi ønsker at blive hørt, fordi den form for justering i Øst, flere gange har resulteret i, at der ikke (eller næsten ikke)
er fordelt elever til Bjerringbro Gymnasium, siden amterne blev nedlagt. Der er fordelt færre end en håndfuld elever
fra Øst til BG i løbet af de sidste 7 år. I indeværende år er det særlig relevant, at der fordeles elever til BG fra Øst. For
selvom alle gymnasierne i fordelingsudvalg Nord, frivilligt har sat deres kapaciteter ned, så er ingen blevet
overansøgt og der er ikke noget at fordele.
Jeg har kontaktet rektor på Favrskov Gymnasium i sidste uge, og har fået den meddelelse, at de ikke er overansøgt i
år. Jeg havde selvfølgelig håbet på en lidt fordeling derfra. Det er i forvejen ærgerligt, at den overbooking, som
gymnasierne i Øst indførte for en halv snes år siden, er blevet fortolket sådan, at det ikke handler om det forventede
frafald, at man i snit har 29,5 elever i grundforløbsklasserne. Sådan blev det ellers fremstillet i sin tid, da det blev
indført. Nu er det blevet en kattelem til kunstig kapacitetsopskrivning. Det synes jeg er uigennemsigtigt og
udemokratisk.
Bjerringbro Gymnasium kæmper for en fair og lige behandling.
Derfor har vi i år (faktisk gennem de sidste 1,5 år) rettet henvendelse til Børne‐ og Undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz‐Theil, for at få et møde, med mulighed for at fremlægge vores sag i sin helhed.
Det handler både om elevfordeling og udbudsret.
Det har betydet meget, at Anders Kühnau har givet en støtteerklæring til det møde og til gymnasiet i Bjerringbro. Vi
kom hurtigt derefter igennem til et møde i Departementet, og venter nu på mødet med ministeren.
Oplægget i Departementet viser vores politiske budskab, og det vi kæmper for. Det er vedhæftet.
Men verden står ikke stille, og i ventetiden er der deadlines for kapacitetsjustering og elevfordeling og ansøgning
om nye udbud. Netop der har regionen nogle værktøjer, som er juridisk gældende, og kan bruges aktivt for at sikre
Bjerringbro Gymnasium.


Det vil betyde meget, hvis Bjerringbro Gymnasium får bare et par håndfulde elever tilført ved
elevfordelingen, fx fra Langå eller Thorsø, som ligger tæt på os, og hvorfra der er gode
transportforbindelser.
Den nordlige del af Silkeborg Kommune bør også være i regionens opmærksomhedsfelt, når der skal
fordeles elever. Derfor er det også afgørende, at være tilbageholdende med opjustering af kapaciteter på
overansøgte gymnasier, der geografisk deler elever med små gymnasier.



Det bliver samtidig helt afgørende for gymnasiet i Bjerringbro, at uddannelsesudbuddet fra 2022 har et
selvstændigt udbud af 2‐årig HF.
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Det bliver i meget nær fremtid afgørende at Regionsrådet indstiller os, og at ministeren godkender os.
Ansøgningen er sendt i høring ved de stedlige interessenter, og sendes til regionen på mandag d. 15. marts.
Ansøgningen om 2‐årig HF er vedhæftet dette brev.
Se skema s. 7 om elevudvikling 2016‐2021 samt prognose.
I ansøgningen er også forklaret, at vores udlægningsaftale udløber med dette den årgang, som netop har
søgt ind. VG har for længe siden meddelt, at vi er fritstillet til selv at søge, og at de ikke vil søge om
forlængelse af udlægningsaftalen. Jeg skal sige, at der ikke er et ondt ord imellem os. Udlægning er bare
unødvendigt bureaukrati i denne sammenhæng.
Med ønske om, at Regionsrådet får vores kendskab til indholdet og værdien i denne henvendelse.
God weekend!
Venlig hilsen
Dorte Gade
Rektor

Tlf: +458728 3600
Mobil: +4529660188
Mail: dg@bggym.dk
P.E. Eriksens Vej 2
8850 Bjerringbro
Tlf.: 8668 3600
www.bjerringbro‐gym.dk
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Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Att. Frederik Stobbe
Chefkonsulent, Kontor for Gymnasier
Frederik.Stobbe@stukuvm.dk

Regionsrådet, Region Midtjylland
Kontor for Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Regionshuset Viborg,
Skottenborg 26
Postboks 21, 8800 Viborg
Att. Henning Tjørnelund
Udviklingskonsulent
henning.tjoernelund@ru.rm.dk
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Ansøgning om selvstændigt udbud af
2-årig HF på Bjerringbro Gymnasium
Kære Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt politikere i
Regionsrådet i Region Midtjylland
Bjerringbro Gymnasium (BG) kæmper en vedholdende kamp for at få ministerens
godkendelse af selvstændig udbudsret til 2-årig HF.
Alle kan se, hvordan det stigende udbud af uddannelser samt kapacitetsopskrivninger i de
større byer presser de mindre gymnasier. Ingen i lokalområdet omkring Bjerringbro forstår,
hvorfor BG ikke får sin selvstændige godkendelse af 2-årig HF. Der er nok også en del
politikere i Regionsrådet, der undrer sig. Regionen har nemlig gentagende gange vurderet
sagen fra Bjerringbro og gentagende gange indstillet til ministeren at godkende HF på BG.
I 2018 hjalp Region Midtjylland os med at indgå samarbejde om en udlægningsaftale. Den
aftale udløber med den årgang, der lige har søgt ind, dvs. elevoptag 2021. Da vi ikke kan
undvære HF på BG, er vi trukket i arbejdstøjet igen.
Hver gang vi har søgt om HF, har der været massiv opbakning i lokalområdet. Læserbreve i
aviserne og støttebreve, som har været vedlagt ansøgningerne. Der er tale om opbakning
fra politikere i både kommunalråd og regionsråd, det lokale erhvervsliv, de lokale
grundskolerne, forældre og de unge selv.
Støttebrevene i 2021 er vigtig læsning. Her ses uddrag af støttebreve. Nogle er vedlagt HFansøgningen som bilag:
-

Elever fra 1. HF på BG i brev til Børne- og Undervisningsministeren:

”Der skal være et HF på Bjerringbro Gymnasium, fordi det er godt at kunne tilbyde uddannelser også i de små
byer. Personligt ville jeg have været nødt til at planlægge om, da jeg fandt ud af, at det ikke skulle være STX, hvis
ikke det var for HF på BG. Så på et par dage var jeg rykket fra STX til HF”
”Jeg er glad for at gå på HF på Bjerringbro Gymnasium, fordi man kan få venner på tværs – ligegyldigt om de er
fra HF eller STX. Den måde lærerne går op i hvordan den enkelte har det og den måde de laver god undervisning
på, gør en skræmmende stor forskel”
”Som Børne- og Undervisningsminister kan du gøre en stor forskel ved at sikre HF på BG. Du sikrer, at vi får den
uddannelse, vi ønsker, og at vi får den tæt på hvor vi bor. Du sikrer, at vi beholder gode venskaber og et super
godt fællesskab”

-

Direktør Kim Skibsted, Poul Due Jensens Fond, Grundfos

… ”Politikere og erhvervsliv har en fælles interesse i at skabe ansvarlig og meningsfyldt decentralisering på
ungdomsuddannelsesområdet”…
”Vi understøtter Bjerringbro Gymnasium, der som et lille lokalt gymnasium har opbygget noget, der er originalt og
unikt. Bjerringbro Gymnasiums helt særlige udbud, organisering og arbejdsmetoder er udviklet i samarbejde med
det lokale erhvervsliv. … (støtten til forskellige tiltag på Stx uddybes herunder den lokale Businessretning som er af
betydning for gymnasiets differentiering)…
”Gymnasiets vedholdende og værdiskabende arbejde for at opnå ret til selv at udbyde 2-årig hf vil vi også meget
gerne understøtte. Fordi vi ved, at mange unge i Bjerringbro kommer fra uddannelsesfremmede miljøer, og en del
af dem har ikke det karakterniveau, som blev indført med reformen til stx. Vi synes, det er ansvarlighed, at de
unge, som gerne vil have en almengymnasial uddannelse for fx at blive lærer, betjent eller sygeplejerske skal
kunne tage det på det nærmeste almene gymnasium. Vi bakker gymnasiet op i, at de store gymnasiers
høringssvar om ikke at tildele et hf-udbud i Bjerringbro, bør vige til fordel for retfærdig fordeling af muligheder for
et bredt og tilstrækkeligt decentralt udbud af ungdomsuddannelser.”
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Heine Dichmann Bjerregaard, Teamleder i Team Unge Viborg Kommune og
Else-Birgitte Haderup Blichfeldt, Uddannelsesvejleder
… Grundskolevejlederne i Team Unge oplever, at Bjerringbro Gymnasium står for et meget tæt miljø, hvor der er
opmærksomhed på den enkelte elev, og hvor der er blik for relationer og inkluderende fællesskaber for eleverne.
Samarbejdet med vejlederne på grundskolerne og BG er i høj grad med til at bygge bro, så de unge er klædt på til
at starte på deres ungdomsuddannelse.

Anders Kuhnau Regionsrådsformand i Region Midt.
… Vedr. Bjerringbro Gymnasiums ønske om møde med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
Region Midtjylland arbejder for at skabe gode uddannelsestilbud til de unge i regionen, herunder sikre både fagligt
stærke udbud og en geografisk spredning af udbuddene. Bjerringbro Gymnasium er i den forbindelse et anerkendt
og velfungerende gymnasium, der har skabt gode resultater, bl.a. i samarbejde med det lokale erhvervsliv.
Gymnasiet er dog også et eksempel på, at de mindre gymnasier uden for de større byer i disse år er udfordrede –
både af de faldende ungdomsårgange og et søgemønster, hvor de unge i stigende grad søger mod de større byer.
Det er problemstillinger, som Region Midtjylland er opmærksom på, men som vi, med det nuværende lovgrundlag,
ikke har de tilstrækkelige redskaber til at løse.
Vi vil derfor opfordre til, at undervisningsministeren vil være opmærksom på de særlige forhold, som gør sig
gældende for de mindre gymnasier beliggende uden for de større byer, og at disse udfordringer vil blive adresseret
i det igangværende lovarbejde.

Karina Degryr Thomsen, Skoleleder på den lokale grundskole Egeskovskovskolen
… På de to lokale Folkeskoler vil vi gerne gøre opmærksom på, hvor vigtig vores samarbejde med Bjerringbro
Gymnasium er. Elever og lærere på Egeskovskolen og Bøgeskovskolen har stort udbytte af samarbejdet med
Bjerringbro Gymnasium. Samarbejdet bidrager til, at vores elever oplever en sammenhæng mellem Folkeskolen og
ungdomsuddannelserne, som de ikke på samme naturlige vis vil kunne, hvis vi ikke har et varieret udbud lokalt på
Gymnasiet.

Martin Sanderhoff, Byrådsmedlem (S) Viborg Kommune Teknisk Udvalg & Landdistriktsudvalg
Student fra BG, far til to elever på BG, medlem af BG’s bestyrelse
… Bjerringbros udvikling er først og fremmest præget af Grundfos, men gymnasiet er et aktiv i
bosætningssammenhæng for både byen og oplandet. Jeg var i mange år ejendomsmægler i Bjerringbro, og har
ikke tal på, hvor mange gange jeg hørte gymnasiet nævnt, som en begrundelse for at udefrakommende ville
overveje at bosætte sig i Bjerringbro.
Jeg er byrådsmedlem i Viborg Kommune, hvor vi aktivt kæmper for at sikre de bedste muligheder for Bjerringbro
Gymnasium. Der er mange udfordringer med buslinjer, fordelingsregler i regionen og meget andet år efter år.
Jeg giver med glæde min støtte og opbakning til Bjerringbro Gymnasium, og håber på fortsat opbakning til
Bjerringbro Gymnasiums særlige udfordringer og styrker.

Gruppeformand & borgmesterkandidat Niels Dueholm (S) Viborg Byråd.
Folketingskandidat Mette Nielsen (S) Viborg Østkredsen.
Bjerringbro Gymnasium, også i fremtiden
I forhold til Danmark i balance, så er der brug for decentrale tilbud. Viborg Kommune er den 2. største i Danmark.
Bjerringbro er den andenstørste by i vores kommune, og gymnasiet er et aktiv for både byen, og det opland der
naturligt knytter sig dertil.
På Bjerringbro Gymnasium er det et særligt kendetegn, at der er et samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det
giver et helt unikt læringsmiljø, og her kan nævnes: Stx: BeGlobal, BeScience eller Business som er et spændende
samarbejde med det lokale erhvervsliv. Der er brug for en permanent godkendelse af den lokale Stx-Businesslinje, som i forskellig indpakning har eksisteret siden 2002.
Endvidere anser vi det som en styrkelse af Bjerringbro Gymnasium, at det siden 2019 har været muligt at tilbyde
HF. Dette underbygger mangfoldigheden i den vifte af tilbud, som de unge mennesker kan tilbydes på Gymnasiet i
Bjerringbro. Det betyder, at de unge menneskers forudsætninger, behov og kompetencer kan være i fokus, når de
unge vælger hvilket tilbud, som vil understøtte dem i deres vej til at få en uddannelse.
Det er vigtigt, at der er et lokalt Gymnasium i Bjerringbro. Således at elevernes ressourcer kan bruges på
undervisning og læring frem for lange transporttider.
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Jeg tror ikke vi arbejder forgæves denne gang. For det er tydeligt, ikke mindst i medierne,
at det politiske budskab er ændret. Vi er blevet lovet decentralisering. Det skal være
nemmere for ungdomsuddannelser udenfor de store byer at opnå nye udbud.
Selvstændigt HF på BG er en decentralisering, som vil skabe bedre balance i vores område.
Bjerringbro Gymnasium har klaret mange udfordringer i årenes løb. Konkurrencen er stor,
men vi er alligevel præcis det almene gymnasium, som 37 % af de unge i lokalområdet
ønsker sig. I den %-del er indregnet vores lille HF-klasse.
Det er godt for vores samfund at have de små, decentrale gymnasier, og de unge vil rigtig
gerne have, at der er lidt forskellige retninger at vælge imellem på deres gymnasium
Det er vigtigt for os, at de politikere, der træffer beslutninger på baggrund af indstillinger
fra udvalg og styrelser, kender vores gymnasiums kvaliteter. Det er hyggeligt, nyrenoveret
med højt til loftet. Vi giver eleverne handlemuligheder, så de bliver handlekraftige.
BG er et fagligt stærkt gymnasium. Ved seneste måling af løfteevne (2019) kom BG ind på
en 7. plads på landsplan. BG er også et gymnasium, hvor nærhed og gode relationer
mellem lærere og elever viser sig tydeligt i elevtrivselsundersøgelserne. 98-100 % af vores
elever har søgt os som 1. prioritet. Det er altså mest i de større byer, at man flytter rundt
med hele klasser mellem gymnasier. Det er modsat af, hvad mange tror, men det er sådan
landet ligger indtil videre.
BG har i snart to skoleår haft 2-årig HF udlagt fra Viborg Gymnasium (VG).
Udlægningen blev godkendt for en treårig periode: 2019-21 under betingelse af, at der blev
indgået en samarbejdsaftale mellem de to ansøgende gymnasier. Det har vi gennemført, og
BG har været glad for samarbejdet og udlægningsaftalen – men vi er nået dertil, hvor de
ekstra postgange i administration fjerner sig fra nærhedsprincippet. Fjerner tid og energi fra
kerneopgaven. I 2021 skal der genansøges om udlægning eller, som tilfældet er, ansøges
om selvstændig udbudsret til 2-årig HF på BG.
VG ønsker ikke at søge om forlængelse af udlægningen ud over forsøgsperioden 2019-21.
Rektor Lene Gade har i den forbindelse sagt, at det står BG frit for at søge selv.
BG ansøger, i forlængelse af den forsøgsvise udlægning, om selvstændig udbudsret til 2årig HF senest med virkning fra og med den næstkommende ansøgningsperiode, som
begynder i efteråret 2021. BG er dog fuldt ud klar til selvstændigt at varetage udbuddet fra
og med skolestart for den nye årgang pr. 1. august 2021.
Ansøgningen sendes, som krævet, i høring hos de tre stedlige interessenter i Viborg og
Silkeborg: VUC Skive-Viborg, Viborg Gymnasium, Th Langs HF & VUC.
Vi retter samtidig en appel til disse uddannelsessteder i de store byer. En appel om at vise
hensyn og ikke modarbejde ansøgningen. Vi vil bede om jeres forståelse og opbakning til at
sikre gymnasieudbuddet i Bjerringbro, fordi:


Det er helt naturligt, at også BG udbyder begge typer af almengymnasiale
uddannelser, som vi har undervisere og faglige faciliteter til. Vi har netop faciliteter,
materialer og kompetencer til gennemførelse af undervisning i naturvidenskab,
matematik, sprog, samfundsfag, idræt og kunst.
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2-årig HF på BG er en relevant mulighed for unge, der indtil 2019 kunne tage deres
ungdomsuddannelse i deres lokalområde i Bjerringbro. Nogle unge, som nu er
afskåret på grund af det øgede adgangskrav til STX. Bjerringbro har traditionelt
mange unge fra uddannelsesfremmede miljøer. Det giver en proportional større
andel elever, der søger ind med lavere snit end 5, som er adgangskravet på STX.
Efter uddannelsesreformerne i 2017 er mange af ”vores” elever vejledt ind mod de
større byer, hvor mangfoldigheden i udbud blomstrer. Fx har de almene gymnasier
tilsammen fået: IB, HF og HF-visuel, Elitesportslinjer, særlige studieretninger mv.
Derfor arbejder vi også vedholdende med at udvikle og optimere udbuddet i
Bjerringbro, så de unge stadig er fristet til at tage uddannelse lokalt som deres 1.
prioritet.
Der er ingen grund til at eleverne bruger 10-12 timer om ugen på transport, hvis de
kan undgå det. Hvis de ønsker sig en mere praksisnær ungdomsuddannelse, som 2årig HF jo er, så skal de kunne tage denne uddannelse lokalt.
Centraliseringstendenser har, som forklaret ovenfor, betydet, at der er godkendt og
etableret rigtig mange nye udbud i de større byer – blandt andet på jeres skoler.
Det er med til at presse mindre gymnasier udenfor de store byer. Det er med til at
skabe ubalance i elevfordeling.
I så hvordan gymnasiereformen i 2017 sammen med talrige centraliseringstiltag
nærmest halverede optaget på BG. Elever blev af flere grunde afskåret fra at gå på
BG. Et balanceret udbud, kan genoprette en balance. Vi har brug for at lidt flere –
igen - vælger uddannelse lokalt.

2-årig HF på BG er allerede en integreret del af skolen. Derfor skal vi også have
udbudsretten. Det er det, vi søger Børne- og Undervisningsministeren om.
Kompetencen til at udvikle høj faglig kvalitet, godt studiemiljø samt sikker drift og ledelse af
HF på BG, har vi opnået af flere veje. Vi har ansat en uddannelsesleder med en enorm
drivkraft og erfaring fra en stor HF-skole i Aarhus. Klaus er også uddannet studievejleder og
mentor, hvilket især er kommet HF-gruppen til gavn. Han har stået i spidsen for
samarbejdet om at udvikle HF på BG. Region Midtjylland yder støtte til et 2-årigt
udviklingsprojekt: Etablering af bæredygtigt HF i Bjerringbro. Et projekt, med god fremdrift
og succes, fordi det faktisk lykkes på en og samme tid at udvikle og integrere de to almene
gymnasiale uddannelser, som BG nu huser. Samtidig medfinansierer regionsprojektet
erfaringsudveksling mellem lærere og ledere på de to samarbejdende gymnasier i en
etableringsproces, som vi mener er lykkedes rigtig godt.
STX og HF i et samlet, varieret tilbud taler til forskellige ønsker og uddannelsesbehov hos
de unge i lokalområdet. Det skaber en større mangfoldighed på skolen, og det giver skolen
mulighed for at løfte vigtige opgaver med kvalitetsudvikling af uddannelse samt andre
samfundsopgaver omkring nærhed i uddannelse, effektiv studiestøtte i en stærk og
sammenhængende uddannelseskæde, hvor vi samarbejder med de lokale grundskoler og
erhvervsliv.
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For dem, som skal vurdere vores ansøgning, håber jeg vores vedholdenhed vil give indtryk
og skabe en vis respekt. Historien er relevant:
2012 Regionsrådet i Region Midtjylland indstiller 2-årig HF på BG til godkendelse (22./8.
2012). Ministeren afslår. Hovedbegrundelsen er, at der er kapacitet nok i de større byer.
2016 Regionsrådet i Region Midtjylland har flertal for 2-årig HF på BG (23./11. 2016).
Indstilling til godkendelse udskydes, fordi lovgivningen omkring Gymnasiereform 2017 er
forsinket.
2017 Regionsrådet i Region Midtjylland indstiller 2-årig HF på BG til godkendelse (23./8.
2017). Ministeren afslår.
2018 Regionsrådet i Region Midtjylland indstiller udlagt 2-årig HF fra VGHF til godkendelse
(12./9. 2018). Lige før jul kom der en betinget godkendelse for perioden 2019-2021 fra
UVM. I løbet af januar 2019 blev der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Viborg
Gymnasium & HF (VGHF) og Bjerringbro Gymnasium. Med betydelig forsinkelse kunne HF
på BG markedsføres inden tidsfristen for ansøgning 1. marts 2019.
2021 BG skal genansøge om godkendelse af 2-årig HF. VGHF ønsker ikke at genansøge om
udlægningsaftale. BG er afhængig af at udbyde 2-årigHF. Ellers er vores udbud for snævert
i forhold til tilbuddene i de store byer.
Derfor skal politikerne hjælpe os igennem her. Ud fra et ønske om at sikre, at
veletablerede institutioner som Bjerringbro Gymnasium fortsat består som et led i en stærk
og sammenhængende lokal uddannelseskæde.
2-årig HF sammen med STX giver god mening. For de politikere i Regionsrådet, der
ikke hver dag beskæftiger sig med ungdomsuddannelse, vil jeg fortælle, at 2-årig HF er en
almen gymnasial ungdomsuddannelse på lige fod med STX. De to uddannelser, STX og HF,
sigter mod lidt forskellige niveauer i videregående uddannelse, og der er forskellige
adgangskrav til de to uddannelser. Der er højere adgangskrav til STX og dermed også
adgang til de lange videregående uddannelser på universitetet. Der er mange paralleller i
STX og 2-årig HF fx i fagenes indhold. Det er også præcis de samme lærer, der underviser
på HF og STX.
HF på BG er gennemtænkt, dokumenteret vigtigt udbud. Vi har, som nævnt, bl.a.
gennem samarbejdet med VG og ved hjælp af regionens projektmidler, sikret:


et fagligt bæredygtigt uddannelsesmiljø for 2-årig HF på BG
Bjerringbro Gymnasium ansatte i forbindelse med ansøgningen i 2017 en erfaren
HF-leder fra Aarhus Akademi. Han har været krumtap i udviklingen, og har en ikke
så lille andel af æren for, at det hele fungerer godt både indadtil og udadtil. Lærerne
samarbejder hver eneste uge indenfor HF-undervisning og på tværs af
uddannelserne på BG. Det er BG’s egne lærere, suppleret af en naturgeografilærer
fra VG der underviser. Flere af dem har erfaring med HF fra tidligere jobs, og det er
de samme lærere, som underviser i STX-klasserne selvfølgelig. Vi har opnået stor
erfaring og fine resultater med 2-årig HF. Ved de eksaminer, som blev gennemført
inden nedlukningen, bestod alle elever, og karaktergennemsnittet var over middel.
Vi har høstet erfaring med den faglige udvikling og den personlige mentorstøtte til
HF-målgruppen. Vi har også etableret gode, blivende samarbejdsrelationer til
projekt- og praktikperioder.
Det er små klasser, men udbuddet i Bjerringbro er særdeles relevant set i et
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samfundsperspektiv, hvor decentralisering spiller en større vigtigere rolle end
nogensinde før. Hvis vi får lov at udbyde det i tide, så omverdenen får kendskab, så
vil søgningen øges. Vi ser det allerede nu, hvor der er 15 ansøgere til 1. HF, altså
ca. det dobbelte af sidste år.
Det samlede antal elever på 1. årgang er afgørende og HF stabiliserer det samlede
antal elever på en årgang. Tal i tabellen afspejler ikke kun søgningen, men det
faktiske antal på tælledagen, som er et større tal hvert år. 2021-tal er søgetal.
2017
Reform og
lille ungdomsårgang

STX + HF

65 fordelt på
3 klasser

2018
Normal
størrelse
ungdomsårgang

74 elever
fordelt på
3 klasser

2019
Normal
størrelse
ungdomsårgang

2020
Stor
ungdomsårgang!!!

Øget
karakterkrav
gælder fra 2019
65 + 10

75+10

2021
Lille ungdomsårgang. Som i 17.
NB! Ansøgere
direkte fra 9.
klasse ”mangler” i
vores optag –
Måske en Coronaeffekt?1
51+15 = 66 elever

3 + 1 klasse

3 + 1 klasse

2 + 1 klasse

2022 og fem år frem
Normal til let
stigende
ungdomsårgange i
lokalområdet.

3 + 1 klasse

Forventning til
søgning
66 + 20 på HF,

En lidt større HFklasse fordi nu har
vi bidt os fast i
lokalområdet, OG vi
kan forhåbentlig
udbyde HF som
vores egen
uddannelse.

BG holder nøje øje med antal børn og unge på alle klassetrin i grundskolerne
omkring os. Det har vi gjort i mange år. Derfor ved vi også, at vi pt. Optager 37 %
af en ungdomsårgang hos os. Før 2017 var det 50 %.
Selv med kun én HF-klasse pr. årgang skaber vi et bæredygtigt HF på BG.
Vi har tværgående aktiviteter, som bidrager til faglig udvikling og dannelse.
Vi er stærke til at skabe netværk – og vi sparer med mange forskellige
interessenter.
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) er faldet over en ”for stor” %-andel,
der er faldet fra på 1. HF. Det har vi skrevet en rapport over og afleveret til STUK.
Men der er intet galt eller forsømt i fastholdelsesarbejdet. Vi har afrapporteret
årsager for de elever, der har skiftet til EUD, STX hos os, HF i Silkeborg (kun én
elev, fordi der var et bestemt valgfag, hun satsede stærkt på – og som ikke var et
af de fire vi oprettede), manglende pasningsordning til lille barn.
Vores formand har også indsendt frafald for STX. Vi har et af de laveste frafald i
landet.

1

I mange år i træk har 50 % af BG’s ansøgere været fra 10. klasse herunder efterskoler. Men i 2021
fordeler det sig helt anderledes. 66 % af ansøgerne kommer fra 10. klasse herunder efterskoler.
Noget af det kan forklares ved, at der var så stor en årgang sidste år og de bidrager selvfølgelig med
lidt ekstra fra efterskoler i år. Men vi ved, fordi vi har spurgt direkte på alle vores kontaktskoler, at en
uforholdsmæssig stor andel af de unge fra 9. klasse vil omkring 10. klasse/efterskole inden de
begynder på en ungdomsuddannelse.
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Det er værd at bemærke, at det er meget normalt, at små gymnasier får lov at
opretholde udbud, selvom det er små klasser.
I Bjerringbro har vi sparret op til dette her, så vi kan sørge godt for eleverne.
Men det luner selvfølgelig, at Regional Udvikling, Region Midtjylland har hjulpet os
med projektstøtte, da vi ikke selv oppebærer uddannelsestypetilskuddet for HF og
selvfølgelig (hvilket er almindelig standard) betaler VG for administration og
sparring.








2-årig HF på BG vil sikre et lokalt og mere dækkende tilbud til bl.a. unge
som senere vil tage en kort eller mellemlang videregående uddannelse, men
som ikke lever op til STX kravene. Det kan også være unge, som hellere vil have en
målrettet samt professionsrettet 2-årig HF med spændende projekt– og
praktikperioder end den mere teoretiske STX.
Men det handler også om unge, som gerne vil have en ungdomsuddannelse, men
som ikke kan overskue at bruge 2-2,5 timers transport om dagen, for at komme ind
til de større byer. I den sammenhæng skal siges, at andre initiativer om udbud
(EUD, EUX i Bjerringbro) ikke er slået igennem, eller ikke har kunnet fastholdes. Så
derfor 2-årig HF.
tilstrækkelig søgning samlet set. Et selvstændigt HF vil sikre, at der kan
vejledes direkte til HF på BG. Dette vil sikre en tilstrækkelig søgning til BG som
helhed. For politikerne lyder det måske ikke at meget med én lille HF-klasse, men
hvis man ser på bilaget med uddannelsessøjlerne på BG, så forstår man hvorfor en
lille HF klasse netop er det, der skaber brede og helhed i udbuddet i Bjerringbro.
Udviklingen i årselever samlet set er forklaret ovenfor under bæredygtigt udbud. Alt
i alt er HF klassen på BG præcis ligestillet med, at der også altid kun er én Scienceklasse pr årgang, én STX-Business-klasse pr. årgang og én BeGlobal-klasse med 5
forskellige sprog og samfundsfag pr. årgang.
Se bilag om søjlerne samt filmene på vores hjemmeside: Kommende elever Bjerringbro Gymnasium (bjerringbro-gym.dk)
de eksisterende rammer for gymnasial uddannelse skal udnyttes.
BG har rammerne til STX og HF-uddannelsen og ledig kapacitet. Vi har super fine
faciliteter til naturvidenskab, idræt, sprog, kunst mm. Vi har dygtige lærere, som
kan bygge relationer til elever og samtidig levere moderne, udviklingsorienteret
undervisning. Vi har mistet mange ansøgere efter gymnasiereformen i 2017, som
satte adgangskravet til STX op. Vi har også mistet ansøgere, fordi vores udbud blev
reduceret betragteligt under den politiske overskrift: færre og bedre studieretninger
blev mange af vores populære studieretninger fjernet.
Så der er lidt for god plads på BG nu, og den kapacitet skal vi udnytte.
De unge skal også kunne føle sig trygge, når de søger uddannelse hos os.
Der skal ikke sås tvivl om vores eksistens og udbud, og der skal dæmmes op for
centraliseringstendenser, hvor store skoler har letter ved at opnå rettighed til nye
udbud. Der må også dæmmes op for at omkringliggende store institutioner kan
modsætte sig oprettelsen af udbud på små institutioner.
Bjerringbro Gymnasium er ikke en trussel mod nogen, og udbuddet af STX
og 2-årig HF på BG kan ikke bringe andre i økonomisk fare.
Det er den anden vej rundt. Det er centraliseringstendenser, som har været
medvirkende årsag til, at det samlede elevtal på BG er reduceret med 35 % efter
gymnasiereformen i 2017. De nye adgangskrav i 2017 blokerede for, at de 13 %
unge med karaktergennemsnit mellem 4 og 5, som fx ønskede at uddanne sig til
sygeplejerske eller betjent, ikke længere kunne få deres ungdomsuddannelse lokalt
8
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– sådan som der ellers var tradition for.
Det er absurd, at høringssvar fra omkringliggende større institutioner har medvirket
til at fjerne muligheder for unge i Bjerringbro og omegn. Det er næppe kommet
frem, at det faktisk er det, der er sket. Der har også været en lille nedgang i
børnetallet, men det er ikke den største og mest afgørende faktor i affolkningen af
gymnasiet i perioden 2017-2019.
Der er noget selvmodsigende i, at BG ikke tidligere har fået sit eget udbud af 2-årig
HF. Der er tale om en helt ulige kamp om udbud og elever, og vi synes, ministeren
bør justere vurderingskriterierne for godkendelse af nye udbud og godkende et
selvstændigt udbud af 2-årig HF.

Ansøgningsproces 2021
Ansøgningen er indgivet til Regionsrådet i Region Midtjylland d. 15. marts 2021 vedlagt
høringssvar fra stedlige interessenter.
Ansøgningen samt udtalelser fra stedlige interessenter og indstilling fra regionsrådet sendes
til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senest den 7. juni 2021, som herefter behandler
sagen.
Børne- og undervisningsministeren træffer afgørelse om etablering af nyt udbud.
Afgørelsesbreve forventes udsendt i september 2021.

Supplerende bemærkninger:
Vi har kæmpet gennem flere år, for at få decentrale vurderingskriterier i spil, når der skal
godkendes nye udbud. Vi har kommunikeret med STUK om dette og sendt henvendelserne
direkte til ministeren, men der er ikke hul igennem. Et vigtigt kriterium er overset. Det
drejer sig om mulighed for fortsat effektiv drift af mindre STX-uddannelsesinstitutioner,
hvor gymnasiereformen ændrer betingelserne for et bæredygtigt uddannelsesmiljø. Der bør
tilføjes et kriterium i forhold til bæredygtig udvikling af mindre institutioner.
Elever og vejledere i området er forvirrede over udbuddet. Der skal søges via Viborg
Gymnasium, og ansøgerne er svære at udskille og overføre. Ungdomskort til offentlig
transport samt udbetaling af SU har til tider så mange forsinkelsesled, at skolen må
kompensere økonomisk for at holde hånden under eleverne. Det er ikke et
samarbejdsproblem. Samarbejdet fungerer fint, men konstellationen er uhensigtsmæssig.
Bjerringbro Gymnasium har likvid reserve til at kunne starte nye tiltag op.
Men hvis vi ikke får mulighed for at vækste gennem tilpasning af udbud, så vil overskuddet
ædes op på få år. Rettidig omhu er at give grønt lys for selvstændigt HF på BG hurtigst
muligt.
Vi er bekymrede for, at de kommende år vil byde på flere unge i Bjerringbro, som aldrig
søger ind på eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi er særligt bekymrede for de
elever, som er udfordret personligt og socialt. Selvom de er bogligt begavede, kan det være
særligt nødvendigt for dem at få en uddannelse på en mindre skole og samtidig i
lokalområdet.

9

Ansøgning 2021 om 2-årig HF udbud på Bjerringbro Gymnasium Endelig 2.0

HF-uddannelsen er svar på et reelt uddannelsesbehov, fordi flere unge fra vores område
ønsker sig en kort eller mellemlang videregående uddannelse. Dette er sammenlignet med
statistikken på landsplan. Det har været sådan i mange år. 2-årigt HF leder netop ind til
korte og mellemlange videregående uddannelser. Man kan tjekke det på KOT optag på
videregående uddannelse.
Bjerringbro Gymnasium er gode brobyggere, som bygger bro til grundskolerne, de
videregående uddannelser og det private erhvervsliv. Vi er samtidig anerkendende overfor,
at 13 % af vores dygtige studenter efter et par år ude i erhvervslivet vælger at tage en
erhvervsuddannelse og starte egen virksomhed. På det tidspunkt er de afklaret og modne
så de ikke bidrager til det enorme frafald, der er på erhvervsuddannelserne. For at tilgodese
unges ønsker om at lære at starte egen virksomhed skaber vi fra næste skoleår et
iværksættermiljø om eftermiddagen på skolen. Det sker i samarbejde med
virksomhedsejere fra Bjerringbro og der er allerede i støbeskeen. Et sådant samarbejde kan
også understøtte praktikophold for HF-elever.
Demografisk udvikling er ikke et problem, som kan udslette os. Der er en lille nedgang i
perioden 2026-30, men der kan ske meget godt inden da, hvis vi ikke udpiner mindre byer,
men derimod giver os rimelige muligheder.
Et HF-tilbud vil være med til at sikre et bæredygtigt ungdoms- og uddannelsesmiljø i byen
og området. Hf til Bjerringbro er en del af en helhedsplan for Bjerringbro, Viborg Kommune.
Denne udtalelse kommer fra Bjerringbrorådet med Borgmester Ulrik Wilbek i spidsen samt
det lokale erhvervsliv og Byforum v. Bychef Lars Christiansen og bestyrelsesformand Henrik
Larsen.
Selvfølgelig vil vi arbejde med en fin evaluering af samarbejdsaftalen i den udlagte HF og
indsende til STUK.
Men den proces og tidsplanen heri må ikke stå i vejen for en godkendelse af 2-årig HF til
BG. Det må og skal der være forståelse for.

Venlig hilsen

Dorte Gade

Niels Villadsen

Rektor

Bestyrelsesformand
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Vedr. Bjerringbro Gymnasiums ønske om møde med børne- og
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
Region Midtjylland arbejder for at skabe gode uddannelsestilbud til de
unge i regionen, herunder sikre både fagligt stærke udbud og en
geografisk spredning af udbuddene.
Bjerringbro Gymnasium er i den forbindelse et anerkendt og velfungerende gymnasium, der har skabt gode resultater, bl.a. i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Gymnasiet er dog også et eksempel
på, at de mindre gymnasier uden for de større byer i disse år er udfordrede – både af de faldende ungdomsårgange og et søgemønster,
hvor de unge i stigende grad søger mod de større byer. Det er problemstillinger, som Region Midtjylland er opmærksom på, men som
vi, med det nuværende lovgrundlag, ikke har de tilstrækkelige redskaber til at løse.
Vi vil derfor opfordre til, at undervisningsministeren vil være opmærksom på de særlige forhold, som gør sig gældende for de mindre
gymnasier beliggende uden for de større byer, og at disse udfordringer vil blive adresseret i det igangværende lovarbejde.
Venlig hilsen

Anders Kühnau
Regionsrådsformand
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Sagsbehandler Ruth Irene Strøm
Ruth.Stroem@ru.rm.dk
Tel. +4529290263
Sagsnr. 1-30-76-40-20

Side 1

STX på BG

Henvendelse til Børne- og Undervisningsministeren

Om behov for politisk reaktion FOR decentralisering - vinter 2021

Bjerringbro Gymnasium til ministeren:
Appel om politisk opbakning og handling
mod centralisering
- HF på BG som egen uddannelse
- Business-studieretninger permanent
- Regler for kamp om elever – distrikter
Der er elever nok i området – og området har
brug for en lokal ungdomsuddannelse.

Når reformer fremmer centralisering, så
kommer landet i ubalance
Reformer på uddannelsesområdet har sammen
med strukturreform… giver lokale udfordringer :
•

Oprettelse/godkendelse af talrige nye tilbud i de store byer.

•

Vurderingskriterier som favoriserer oprettelse af nye
uddannelsesudbud i de store byer.

•

Opskrivning af kapaciteter centralt og øget kamp om eleverne.
Massiv markedsføring ind mod større byer.

•

Gymnasiereform, som flytter elever fra stx til 2-årig hf pga.
øgede adgangskrav

•

Massiv proaktiv kommunal vejledningen til
ungdomsuddannelserne i kommunens største by. De tidligere,
naturlige ”distrikter” for kontaktskoler forsvinder hastigt.

•

Manglende værktøjer til fornuftig, balanceret elevfordeling.

Vi så centraliseringen udvikle sig med stor
hast – så vi ”steppede op” i Bjerringbro.
Voksende centraliseringstendenser herunder godkendelse og oprettelse af talrige nye tilbud i de store byer omkring os
Vi satte massivt ind på at udvikle og organisere vores udbud og uddannelse.
Vi kommunikerede med UVM om reform 17. Manglende samlæsningsmulighed som ”dræbende” faktor.
Vi satte alt ind på at få vores lokale studieretning Stx-business samt 2-årig HF. Mødet på BG med Jesper Fisker (under Ellen
Trane) i august 2016, løftede vores sag, og bragte afgørende positive løsninger for alle små gymnasier.
Vurderingskriterier for godkendelse af udbud favoriserer oprettelse af nye uddannelsesudbud i de store byer.
Vi gik i dialog med alle interessenter. Analyserede og vurderede lokalt, at 2-årig HF udbud var det rigtige at søge om.
Det skyldes, at vi allerede havde en stx-klasse med biotekprofil samt en klasse med erhvervsprofil (a la hhx). EUX viste sig ikke at
være en mulighed. EUX grundforløb har været forsøgt udbudt af Mercantec i Bjerringbro gennem de seneste år. Men der er ingen
søgning til den.
Så derfor KÆMPER vi for at fortsætte med HF på BG. Regionsrådet i Region Midt indstillede os enstemmigt flere gange
til at få HF. Hver gang blev indstillingen underkendt i ministeriet (i 2012, 2015, og 2016).
Argumentet for afslag var de negative høringssvar fra de store gymnasier. Vi mener, det er urimelig centralisering.
Så vi arbejdede intenst på at få politikerne i tale om de uretfærdige vurderingskriterier. Indtil videre uden held.
Vi fik en Gymnasiereform 2017, som flytter elever fra stx til 2-årig hf pga. øgede adgangskrav til stx.
Som resultat af centraliseringen blev BG næsten halveret i elevtal (356 elever til 206 i perioden 2017-2019).
Demografien kan slet ikke forklare denne nedgang.
Regionen hjalp os i 2018 til et 3 årigt samarbejde med Viborg Gymnasium om udlagt HF – det blev godkendt i
ministeriet. MEN 2021 er sidste optag. Vi er på BG sindssygt glade for den lille HF-klasse. Eleverne er ditto. Prøv at læse
deres udtalelser om HF på BG. De er skrevet direkte til ministeren og vedlagt som bilag. Der kan sagtens komme flere
elever i HF-klassen, men vi skal selv have udbuddet, så der skabes sikkerhed og tryghed om udbudet.
Viborg Gymnasium ønsker ikke at genansøge og fortsætte samarbejdet. Det forstår vi godt. Det er helt unødvendigt bureaukratisk
system, som forvirrer ansøgerne og som betyder, at fx meddelelse om optag, udbetaling af SU, for disse elever, forsinkes.

Ekstrem stor samarbejdsindsats i forhold til udvikling
og fastholdelse af uddannelse i Bjerringbro – politisk
rettet indsats for at blive set, hørt og ikke tromlet
HF på BG

Det forekommer lovligt, unødvendigt – modstridende og undergravende for arbejdet med decentralisering, at
Bjerringbro igen skal stå alene i kampen om udbud. Ikke vide om vi er købt eller solgt. Vi mangler Ministerens politiske
vejledning og anerkendelse.
Fordi det er ministeren, der skal tage ansvaret her: VIL REGIONSRÅDET egentlig INDSTILLE OS FOR 5. gang? Nu hvor vi igen
står alene, og selv skal søge. At anerkende regionens store forarbejde og vedholdende indstilling burde anerkendes.

Vi appellerer til Ministeren om at godkende de tidligere indstillinger om HF-på BG.

LOKAL(e) STUDIERETNING(er) Stx-Business

er vores livsgrundlag. Udviklet siden 2002 , men
udfordret af detaljer i flere reformer – især 2017 Gymnasiereformen. STX-Business med MA A, Iø B, Samf. B/Fysik B med
erhvervssamarbejde er en genial løsning i vores område. Det er der vist ikke nogen, som ikke synes.
Vi søgte intensivt i 2018 og 2019 om at få vores lokale studieretning gjort permanent, fordi det skaber usikkerhed i byen, at man
ikke kan vide hvad vi tilbyder. Vi fik kun en 2-årig forlængelse (kun til og med optag 2021). Vi var også på besøg hos STUK.
Det er simpelthen helt nødvendigt at få vores business gjort permanent, for det er en tredjedel af vores elever. Og den har et
bidrag af en erhvervsgymnasial uddannelse, international økonomi.

Det giver samlet set en perfekt brede i udbuddet, at vi har stx-Business samt HF.

Studieretninger:
- Samf A + Engelsk A
- Fransk A + Engelsk A + Samf B/Tysk C
- Tysk A
+ Engelsk A + Samf B
- Spansk A + Engelsk A + Tysk C/B
Valgfag: Musik, mediefag, psykologi, filosofi,
religion, latin, biologi, idræt B m.fl.
Sprog - Samf + Supersprog
I samarbejde med lokale og internationale
virksomheder. Vi undersøger muligheder for
studiejob frem mod en uforglemmelig New
York studietur.
Fælles BeGlobal-identitet.
Fremtidens advokat, arkitekt, antropolog,
lærer, pædagog, sociolog, tolk, psykolog,
journalist, jurist… Faglige, kulturelle og
autentiske projekter giver fællesskab i en
relevant og fremtidssikret stx.

Studieretninger:
- Fysik B/A + Kemi B/A + Matematik A
Biologi-kompetence på mindst C opnås.
- Biotek A + Fysik B + Matematik A

Bliv eftertragtet verdensborger
- BeGlobal

Bliv dygtig, bliv handlekraftig
BeScience

Kunstnerisk BeGlobal
Musik A - Engelsk A

To unikke Studieretninger med:
International økonomi B og Matematik A
+ Fysik B eller Samf B
3.g frit valg A-niveau: Sprog , Samf, Fysik

Biologi B- og Kemi B-kompetence opnås.

Valgfag: Naturvidenskab, sprog, psykologi,
filosofi, latin, musik, mediefag, idræt B m.fl.
Naturvidenskab med interessant teori og
eksperimentelt arbejde, ekskursioner og
samarbejde med private virksomheder,
hospitaler og videregående uddannelser.
Afrika studierejse medfinansieret af PDJF
Fælles BeScience-identitet.
Samarbejde om tværfaglige projekter bl.a. i
relation til FN’s verdensmål i et stort projekt
finansieret af Poul Due Jensens Fond.
En fælles oplevelse af indsigt og udsyn for
fremtidens ingeniør, læge, lærer, biolog …

Kunstnerisk BeScience
Musik A - Matematik A

Eleverne får dermed også en stærk identitet via musikfaget på tværs af søjler.

-

Valgfag: Idræt B, psykologi, informatik, filosofi,
religion, latin m.fl.
Stx-Business på BG er udviklet i samarbejde
med Grundfos. Til dig, der ønsker en unik
ungdomsuddannelse med adgang til alle
videregående uddannelser: Jura, merkonom,
økonom, IT-produktudvikling, læge, lærer,
medieproduktion og ledelse, jagerpilot…
Fælles Business-identitet.
Unge, som samarbejder om erhvervsrettede
projekter, og som får de kompetencer, der
sikrer, at de kan være med til at løse klimaproblemer og andre globale udfordringer set i
et internationalt økonomisk perspektiv.
Mulighed for at arbejde på Grundfos frem mod
international studierejse.

Bliv international, bliv iværksætter
- BeBusiness

De fire –fem søjler giver et solidt udbud
Organiseringen i de fire-fem søjler samt det store udadrettede
samarbejde sikrer en (næsten) tilstrækkelig søgning til gymnasiet
Ministeren har mulighed for at skabe sikkerhed om vores
udbud og mindske vores kamp. Sikre decentralisering!
Og det haster – for vi er jo allerede i gang med orienteringen af 8.
klasse og 9. klasser hvoraf halvdelen i vores område skal i 10. klasse
og derfor i princippet orienteres om gymnasiets udbud 2022.
DE SKAL VIDE, AT I IKKE TRÆKKER TÆPPET VÆK UNDER Bjerringbro.
Vi har gode resultater. God løfteevne – god trivsel – orden i
økonomien.
Det sidste bliver bl.a. sikret gennem de seneste tiltag om øget tilskud.
En fremadrettet fornuftig elevfordeling og taxameterstyring skal sikre
fremtiden også.

Kampen om eleverne er rå.
Opskrivning af kapaciteter centralt og øget kamp om eleverne. Massiv markedsføring ind mod større byer.
Vi har med regionens hjælp i fordelingsudvalg Skive-Viborg nået til enighed om at nedskrive kapaciteten med
tilsammen 7 klasser på Stx. Formålet har været at beskytte det mindste gymnasium, BG. Vi har yderligere sidste år indgået en
aftale med hinanden om at se på kapaciteterne igen, og nedskrive efter søgetallene er kendt, så der kan fordeles lidt elever til BG. Vi
har også skrevet et forståelsespapir om respektfuld og delvis fælles markedsføring.
Lang sej kamp, som vi klarer godt. MEN det lille område ud mod Skive-Viborg kan ikke klare decentraliseringen alene.

Det tilsvarende, ordentlige fordelingsarbejde er ikke sket sydover i Silkeborg, som nu har vokset sig til Danmarks
største gymnasium og som direkte malker elever ud af BG helt hen til januar i 1.g. Gennem oprettelse af nye klasser og
gentagende opringning til elever på ventelister, som hverken vi eller regionen har kendskab til. Østover mod Favrskov og Aarhus er
også OBS!
Proaktiv kommunal vejledningen til ungdomsuddannelserne i kommunens største by. De tidligere ”distrikter” forsvinder
hastigt. Ekstrem indsats lokalt og på BG’s initiativ for at fastholde netværk med grundskolerne og indsats for at skabe nye netværk
på vores ”fødeskoler” i de andre kommuner. Vi har opnået en fastholdelse af, at 35 % af vores elever kommer fra Silkeborg- og
Favrskov kommune. Godt netværk, godt samarbejde om tværgående udvikling – men vi får alt for lidt opbakning fra centralt hold. Det
skaber en opslidende kamp.
Tænk hvis politikerne ville beslutte, at brobygning skete til den lokale ungdomsuddannelse i det omfang, der var det
udbud, som den unge ønskede at afprøve. Tænk hvis alle gjorde som Favrskov Kommune – de laver Ung til Ung forløb med nærmeste
ungdomsuddannelse, så her kommer vi på banen. Oprettelse af kontaktskoler, sådan som det var i Aarhus for bare 7 år siden.
Manglende værktøjer til fornuftig, balanceret elevfordeling. Vi skal have stemningen af det lokale tilbage.
Det skal være slut med kun at flytte elever mellem i forvejen store gymnasier. Tonen skal være, at der skal være vægtige grunde for
ikke at optages på nærmeste gymnasium, som har den ansøgte uddannelse.

Samarbejde om udvikling

Efteruddannelse i samarbejde med PDJF, Grundfos

Og så kom turen til eleverne

Der flyttes vand på Grundfos

Som led i studieturen får eleverne
på BeScience lov at designe et
vandprojekt fra start til slut til det
lokalsamfund klassen skal besøge
på deres studietur.
Fonden vil herefter opføre
projektet i Afrika.

Studietursdestination i Afrika
Velkendt af vores samarbejdsskole
Formålet er fagligt men også socialt
Vi afslutter turen på Sansibar

Tanzania

Bagamoyo

Et UNIKT gymnasium med STORE muligheder
LÆRING, DANNELSE og TRIVSEL
FÆLLESSKAB og
AKTIVITETER på tværs

GLOBAL
KULTURUGE
med unge fra
alverdens lande

NYE: rum, materialer og
undervisningsformer

Amerikansk
Valgaften
Media Week
Digital Dannelse

UDSYN LOKALT OG GLOBALT

Efter skole frihed

