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Kære Henning, Ruth og Henrik
Vi er rystet over de høringssvar, der er kommet.
Det er alt sammen imødegået i ansøgningen, men det er bydende, at vi kommenterer direkte på høringssvarene.
De store gymnasier ønsker fortsat at suge eleverne væk fra Bjerringbro og omegn.
Alle forstår brødnid, men der er tale om, at BG skal have mulighed for at drive den ungdomsuddannelse, som vi har haft i 41 år. Det har stor
samfundsmæssig kvalitet, og skaber værdi i hele lokalsamfundet. BG har socialt taxameter, det vidner om, at vi har elever, der er udfordret på
niveauet på Stx. De elever skal ikke også belastes af lang transport. De skal have HF-tilbuddet lokalt.
Bjerringbro Gymnasium truer ikke hverken VG, Th-Langs eller andre på deres søgetal. Vi driver ikke voksenuddannelse, for der er tale om
ungdomsuddannelse direkte fra 9. og 10 klasse. Derfor er vi heller ikke en trussel for Skive-Viborg VUC. Når vi taler om kapacitet, så er det vigtigt at
huske på, at Bjerringbro Gymnasium har en kapacitet på 6 klasser til almen Gymnasial uddannelse. Men siden 2017 har vi kun optaget tre små klasser
og i 2021 kun 2. Reformer har ændret betingelser for de unge, for at tage uddannelse lokalt. Det kan man rette op på nu.
Vi skal udnytte ledig kapacitet i Bjerringbro – derfor skal vi have både Stx og HF.
Små gymnasier kan ikke leve op til, at der skal være to klasser af alting. Det giver sig selv. Det er helt normalt for små gymnasier, at der er små
populationer af uddannelser.
Men kvaliteten hos os er høj – og det skyldes bl.a. synergien mellem Stx og HF, som også er en almengymnasial uddannelse.
Man kan ikke beklikke vores arbejde med kvalitet. Vi kom i 2019 ind på en 7. plads i løfteevne på landsplan.
Vi har en gennemførelses % som typisk er lig med eller højere end de fleste gymnasier i vores område.
De årlige, nationale trivselsmålinger viser høj kvalitet i trivselsarbejdet.
Vi truer ikke nogen med invasion og overtagelse, men der er enkelte elever, der rejser langt for at komme til et lille, trygt sted. Det er typisk elever,
som er personligt udfordret på de store gymnasier. Derfor er det en gave for Midtjylland, at have Bjerringbro Gymnasium, der formår at tage hånd
om disse forskellige behov. Langt de fleste elever bor dog helt lokalt lige omkring gymnasiet.
Høringssvarene overser, det som politikere burde være forpligtet på:
Et godt demokrati er kendetegnet af, at man også er i stand til at tage vare på de små.
De stærke ledere kan se verden på en holistisk måde og handle ud fra det.
Se ikke kun på egne interesser, men vær opmærksom på, hvad jeres stemme har af betydning i den store sammenhæng.
Vær med til at skabe et stærkt Midtjylland – som vi kan være stolte af.
Nedenfor uddybes kommentarer til VG’s høringssvar. Fordi de tillader sig at beklikke os på vores arbejde med kvalitet, og fordi de bruger noget, som
de har vejledt os frem til, imod os. Det er under al kritik, og det må enhver kunne se.
1. Viborg Gymnasium & HF har valgt ikke at forlænge samarbejdsaftalen, da tallene med al tydelighed viser, at der ikke er et bæredygtigt grundlag
for at skabe et fagligt uddannelsesmiljø for HF i Bjerringbro. Det lave elevantal umuliggør et rimeligt udbud af fagpakker og valgfag til HFeleverne, og Viborg Gymnasium & HF ønsker derfor ikke fortsat at påtage sig det pædagogiske ansvar for den udlagte HF-afdeling.
MEN det var efter vejledning fra VGHF, at vi kun udbyder to fagpakker. De to mest populære.
2. Med det nuværende elevoptag er der ikke grundlag for at skabe et kvalitativt uddannelsestilbud, hvor eleverne kan opleve det nødvendige
udbud af fag.
Hvordan kan VG sige, at der ikke er nok valgfag udbudt? HF-eleverne får på andet år tilbudt de samme B-niveau valgfag som stx-eleverne . Det
udbud lå klar i 2019 efter sparring med VG. Der er ikke fjernet fag i udbuddet. Der er ét valgfag, som ikke blev oprettet på den første årgang,
men eleven, som var utilfreds hermed, fik tilbudt at få valgfaget som fjernundervisning. Det afslog hun, og valgte at blive overført til Silkeborg
Th-Langs. Hun bor i Silkeborg Kommune.
3. Frafald…
Det er nærmest pinligt, at VG fører sig frem her. Vi har et fint arbejde med fastholdelse – det ved de godt! Hvordan er deres fastholdelse
efter 12 måneder på stx – som vi har haft i mange år, så her kan vi sammenligne? Minder det om vores? Vi er typisk på niveau eller lidt bedre
end VG.
4. VG’s bestyrelse er bange for at skulle afgive lokale Bjerringbro elever til HF på BG
Det kan jeg ikke argumentere i mod. Selvfølgelig skal eleverne gå lokalt.
Og selvfølgelig er det en fejl, at vi ikke selv fik HF i sin tid – og især nu hvor karakterkravet til Stx udelukker mange fra at tage deres
ungdomsuddannelse lokalt.

5. Med hensyn til rekruttering, så er situationen den, at eleverne skal søge ind via VG. Det skaber forvirring.
VG har ikke, sådan som det står i samarbejdsaftalen, skrevet de relevante steder, at de har en afdeling i Bjerringbro. Tvært imod er der
radiotavshed om dette.
Den kommunale vejledning til HF på BG er først nu begyndt at virke. Det er pt. svært at få skabt opmærksomhed hos vejlederne, medmindre
det er elever, der har det svært.
Men det er ved at slå igennem nu. De unge i området har også lært, at det ikke er voksne, de kommer til at gå med.
6. Markedsføring: Vi har taget handsken af i 2021, og derfor bliver de næste årgange større. Indtil nu er vi kontrolleret af VG og skal bringe
dementi i aviserne, hvis en elev har skrevet, at det er lettere for hende at gå på BG.
Så det lave søgetal og frafaldet er en selvopfyldende profeti.

Venlig hilsen
Dorte Gade
Rektor
logo_roed_mail (2)

Tlf: +458728 3600
Mobil: +4529660188
Mail: dg@bggym.dk
P.E. Eriksens Vej 2
8850 Bjerringbro
Tlf.: 8668 3600
www.bjerringbro-gym.dk

