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Flot trivselsundersøgelse 

De nye lærere på BG 

The BG-Times      
Af elever for elever – lavet af 2.O 
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Vigtige informatio-
ner fra festudvalget! 
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Brønderslev Gymnasium og 

HF har fået ny vicerektor, 

efter den daværende vice-

rektor Thomas Svane, er 

fratrådt sin stilling. Den nye 

vicerektor er nemlig Søren 

Kveiborg på 49 år. Søren 

har i mange år arbejdet på 

Aalborg studenterkursus 

(det der nu hedder Aalborg 

City Gymnasium). De sene-

ste år har han arbejdet på 

Randers Statsskole, hvor 

han var uddannelsesleder. 

Nu er Kveiborg landet på 

Brønderslev Gymnasium og 

HF som den nye vicerektor. 

 

I sin fritid løber Kveiborg 

en del. Hans mål er at løbe 

langt. Fordi det til tider kan 

blive lidt kedeligt - vil han 

helst løbe sammen med an-

dre, og tilføjer endda at han 

altid er frisk på en løbetur 

med eleverne. Kveiborg er 

uddannet med matematik og 

fysik fra Aalborg Universi-

tet, og har desuden under-

vist i begge fag. Kveiborg 

har mange minder fra sin tid 

på gymnasiet. Han husker 

specielt en episode fra en 

matematiktime, hvor hans 

matematiklærer lavede en 

fejl på tavlen. Det gjorde 

Kveiborg ham selvfølgelig 

opmærksom på, men mate-

matiklæreren mente ikke det 

var forkert. Derefter argu-

menterede Kveiborg for det, 

og til sidste kunne han godt 

se, at Kveiborg havde ret. 

Kveiborg understreger dog 

følgende: “Det var faktisk 

en god lærer, og måske var 

det et trick han lavede med 

vilje - det virkede, og jeg 

tror, at det har betydet me-

get for, at jeg er endt, hvor 

jeg er nu.” Selvom Kvei-

borg var flittig og kompe-

tent gennem sine gymnasie-

tid, hadede han lektierne. 

 

Kveiborg glæder sig til at 

komme tilbage til en nord-

jyske skole. Kveiborg siger 

blandt andet også, at Brøn-

derslev Gymnasium og HF 

virker til at være en god 

skole - et sted, hvor stem-

ningen er rar og behagelig. 

Skolens størrelse synes han 

også er helt perfekt. Kvei-

borg siger dog også, at han 

nok skal få travlt, da vice-

rektor-jobbet indebærer en 

del konkrete opgaver, der 

også skal løses. Kveiborg 

understreger til sidst, at han 

glæder sig til at komme i 

gang, møde en masse nye 

mennesker, og ikke mindst 

at blive en del af skolen.

  

 

Ny vicerektor på Brønderslev Gymnasium og HF 

Lavet af: Claudia, Freya & Zahida 
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Mange af jer elever har må-

ske hørt, at BG ligger num-

mer to i generel trivsel i en 

undersøgelse foretaget af 

Undervisningsministeriet, 

på tværs af alle de danske 

gymnasier. Faktisk ud af 

hele 142 STX-skoler ligger 

BG på en flot andenplads i 

trivsel. 

Undersøgelsen er baseret ud 

fra svarene fra sidste år 

(2018), og viser nogle flotte 

resultater for BG af. I et in-

terview med Pernille Dahl 

fra ledelsen fik vi uddybet, 

hvordan trivselsundersøgel-

sen foregår, og hvad resulta-

terne egentligt betyder. 

Trivselsundersøgelsen er fo-

retaget i fire HF-klasser og 

13 STX-klasser på hen-

holdsvis 100 og 350 elever. 

Efter undersøgelsen viser 

det sig dog også, at vi har 

nogle ret alvorlige proble-

mer, selvom vi har nogle 

meget flotte resultater.  

 

Hvad er vi gode til på BG? 

 

Faglig trivsel 

Vi elever på BG føler, at vi 

er meget godt med fagligt, 

viser undersøgelsen. Vi har 

i undersøgelsen svaret at 

77% procent er godt med, 

hvilket er over Danmarks 

gennemsnit, som ligger på 

73%. Er det eleverne, der 

specifikt er gode til at følge 

med i undervisningen? 

Måske, fordi vi ligger 7% 

over gennemsnittet på den 

front, men det kan også 

være vores kære lærere, der 

blot er gode til at fange vo-

res opmærksomhed i ti-

merne. Når det kommer til 

tilbagemeldinger fra læ-

rerne, så man kan blive 

bedre i fagene, er BG også 

godt med. Andre skoler lig-

ger på 63%, mens vores 

skole hopper op på 79%, så 

der er vores skole exceptio-

nelt god, og det er vigtigt 

for elever, som ønsker at 

udvikle sig og blive bedre 

fagligt i skolen. 

 

Mindre stress 

Eleverne på BG er blandt de 

mindst stressede nationalt. 

Vi er robuste og godt med, 

måske fordi vi er nordjyder? 

Eller ligger der mon en an-

den grund bag? En mulig 

forklaring kan også være, at 

det blot er tidspunktet på 

året, vi blev spurgt på, da 

dette uden tvivl også har en 

indflydelse. Blev spørgeske-

maet eksempelvis udgivet 

henholdsvis tidligt efter en 

eksamen, vil man som elev 

naturligvis være mindre 

stresset, da man derfor er 

kommet over eksamensang-

sten og dermed er mere ro-

lig. 

Hvad er vi dårlige til? 

Vi kunne blive lidt bedre til 

at stoppe mobningen. Det er 

ikke så meget et spørgsmål 

om mobning face to face, 

som det er et spørgsmål om 

digital mobning. Som alle I 

kære læsere ved, er det altid 

nemmere at være led, hvis 

man ikke selv skal kigge en 

anden person i øjnene. Vi 

har desuden i undersøgelsen 

svaret, at vi på BG er 2% 

mere udsat for uønsket sek-

suel opmærksomhed. Dette 

er selvfølgelig meget alvor-

ligt, dog kan det være en 

forholdsvis umulig opgave 

for ledelsen at gøre noget 

ved dette specifikke emne. 

Ansvaret ligger mere hos 

den enkelte, der bør over-

veje, hvad man kan sige til 

hvem hvornår. 

 

Men hvad kan man gøre 

ved mobning? 

Digital dannelse må være 

svaret her. Teamlærerne på 

tværs af klasserne står for at 

danne eleverne digi-

talt.  Mange teamlærere 

snakker meget med klas-

serne om digital dannelse.  

Ledelsen hører sjældent om 

digital mobning, men når de 

gør, slår de hårdt ned på det. 

De snakker med mobberen, 

den mobbede, og andre in-

volverede fra omgangskred-

sen. Skolen går meget op i 

at snakke med og opdrage 

eleverne. 

  

 

Flot trivselsundersøgelse 
Af Nicklas Johansen og Mark Thomsen, 2.o 
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Karakterræs 

HF er presset karaktermæs-

sigt. Karakterræset suser 

derudaf. Det ejendommelige 

ved situationen er, at når 

man tænker over det, burde 

det i realiteten være STX'-

ere, der ville føle sig mest 

stressede, eftersom deres 

årskarakterer kommer på 

eksamensbeviset. Men det 

er faktisk HF’ere, der er 

mest pressede. Måske fordi 

HF’erne har rigtig mange 

eksamener i slutforløbet? I 

Brønderslev kommune er 

der heller ikke så mange af 

vores forældre, der har gået 

på gymnasiet, hvilket bety-

der, at eleverne er dårligere 

stillet end normalt, da man 

ikke kan hente så meget 

hjælp hjemmefra. Lærerne 

italesætter karakterpresset. 

Værdien på skolen hedder 

ikke kun et højt fagligt ni-

veau, men i stedet at hæve 

den enkelte elevs faglige ni-

veau. Fordi skolen er lille, 

er dette nemmere, fordi man 

på en lille skole måske nem-

mere bliver set. 

 

Konklusion 

Konklusionen er, at BG’s 

værdier fremmer den en-

kelte elevs trivsel, fagligt 

såvel som socialt. Der skal 

ikke så meget til at påvirke 

undersøgelsen, da gymna-

siet ikke er så stort. Så hvor-

dan vil BG’s ledere og læ-

rere holde de gode resulta-

ter? Ledelsen vil opretholde 

det gode resultat via dialog 

med Elevrådet. Skolen vil 

udfordre os på vores vær-

dier, som vi har nu. Brøn-

derslev Gymnasium og HF 

har et ansvar, de skal opret-

holde. En balance mellem at 

gøre de ting eleverne gerne 

vil, men samtidig at udfor-

dre os på vores værdier.  

I forhold til faglig trivsel er 

der mange projekter i gang. 

De fag vi godt kan lide, er 

de fag, hvor vi godt kan lide 

læreren. Ledelsen snakker 

meget med lærerne om, 

hvordan man er den gode 

lærer. Der er nogle ting, vi 

kan snakke med lærere om, 

som vi ikke kan snakke med 

andre om. Lærerne går ind 

for tydelighed og faste ram-

mer. 

 

 

 

 
Hvad er elite-sofa ifølge Lasse 

Grønborg? 

- Elite-sofa er en helt ny 

sportsgren, der blandt andet 

henvender sig til de mere 

øvede marathon-seere af se-

rier som fx Friends, Brooklyn 

9-9, Law and Order og så vi-

dere. 75% af BGs elever er al-

lerede en del af den ellers nye 

sport kaldet Elite-sofa. Vi har 

interviewet BGs allermest 

øvede, rutinerede samt seri-

øse ildsjæl fra sportsgrenen, 

Elite-Sofa, nemlig Lasse Grøn-

borg.  

Sporten dyrkes mest om søn-

dagen, når man enten har væ-

ret til fest dagen før eller har 

haft en hård uge i skole eller 

på arbejdet. Der er ikke en be-

stemt diæt for at komme til 

tops i sporten, men der opfor-

dres til, at man er god til at 

ligge stille og finder sin tid til 

at være engageret i sin 

“sport”. Elite-sofist er det 

überste man kan blive inden 

for branchen. Dette er den 

velkendte Lasse Grønborg. 

Han har vundet mesterska-

berne i sofist-konkurrencerne 

Hvor længe tager det før, at 

man kan kalde sig for elite so-

fist? 

Lasse G: Det kan måles i hvor 

mange serier, man har set, el-

ler hvor lang tid man kan se 

serier i sofaen i streg. Her er 

det vigtigt at pointere, at ægte 

elite-sofister ser serier i so-

faen. Ikke i sengen, bussen el-

ler i timerne. Men man skal 

kunne se serier uafbrudt i en 

hel weekend og gerne have 

set alle klassikerne såsom 

Twin Peaks, Miami Vice og 

Matador såvel som de nyere 

Elite-sofa 
Af Mie Dahl Rasmussen og Ida Østergaard Fuglsang 
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serier, før man er klar til at få 

mærket elite. 

Hvor stort et pres oplever du 

ude fra? 

Lasse G: Der er altid en ny se-

rie, som folk forventer at man 

ser. Men her må de altså chille 

(og netflixe), for serier tager 

den tid, de tager. 

Oplever du opbakning fra fa-

milie og venner? 

Lasse G: Kun at man anbefaler 

nye eller gamle serier til hin-

anden. 

Hvilke sportsskader er hyp-

pigst? 

Lasse G: Der er vel skader så-

som Pepsi Max-blæren, det 

firkantede hoved, den ømme 

lænd, sourcream hånden og 

gråden når ens yndlingsserie 

stopper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad er genren for det du 

ser? 

Lasse G: Engelske krimier, ko-

medieserier samt italienske 

gysere fra 70érne 

Har du nogle råd til upcoming 

elite-sofister? 

Lasse G: Start med klassi-

kerne, sørg for at Pepsi Maxen 

er kold og undgå Klovn (pinligt 

er bare ikke sjovt) samt alt Ta-

rantino efter Kill Bill 1. 
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Info omkring festen: 

Selve festen afholdes den 

28/2 her på Brønderslev 

gymnasium & HF 

Anita Thorborg, som er en 

af formændene i Festudval-

get, udtaler sig omkring 

nogle informationer til vo-

res næste gymfest, hvor hun 

siger: “Temaet til næste fest 

er rave, som mange har ef-

terspurgt. Udover rave kan 

vi også opleve et af skolens 

mange musiktalenter. Der 

arbejdes fortsat på, hvor de  

 

 

 

skal spille. Så endnu en ka-

non fest på BG.”  

2.o’s forventninger til den 

næste gymfest: 

At festen bliver en, som 

man kan huske 

At DJ’en skal spille noget godt 

musik 

  At folk får en god fest  

 VIGTIG information om 

vores gym-fester fra Fest-

udvalget! 

Der er desværre blevet fun-

det lattergasflasker til vores  

 

 

gym-fester, hvilket er 

strengt forbudt, så lad ven-

ligst det ligge derhjemme, 

tak, siger Festudvalget, da 

vi spørger ind til, om de har 

noget information til avisen. 

Et andet punkt, som Thor-

borg påpeger, er det med 

eget alkohol til vores fester. 

Behold det i jeres tasker og 

aflevér det til kontoret så får 

du det igen når du skal 

hjem. 

Så er vi også fri for at rydde 

alle mulige flasker op, der 

står udenfor skolen. 

 

Mesterskab i boksning 
Af Mohamed Alhazwani og Abdul-Karim Soleibi 

Mohammed Malik Masoud. 

Han er 17 år gammel og født 

den 18/10/ 2002. Mohammed 

startede til boksning, da han 

var 14 år gammel. Vi har inter-

viewet ham for at blive klo-

gere på, hvor-

for, hvordan og 

hvorledes han 

startede som 

bokser.  

Hvordan star-

tede det hele 

for dig “Hvor-

for boksning”, 

“hvor henne” og “hvilket år 

startede du i bokser klub-

ben”?  

Jeg har prøvet mange slags 

sport, men til sidst så fandt 

jeg ud af, at de andre sports-

grene ikke var noget for mig. 

Jeg valgte boksning, fordi jeg 

opdagede, at boksning ikke 

handler kun om at slå på an-

dre, men også om at lære at 

beskytte sig selv. Jeg startede 

i Brønderslev Bokseklub i au-

gust 2016. Lige nu træner jeg i 

Pandrup Bokseklub. Jeg valgte 

Pandrup, fordi jeg har en 

drøm om at komme ind på 

landsholdet. En anden grund 

til, at jeg flyttede bokseklub, 

er for at få mere erfaring og 

kunne lære mere af de andre 

derovre.  

  

Hvor fik du inspiration fra?  

Jeg havde meget lyst til spor-

ten. Min familie spillede en 

stor rolle. Mine venner har 

også været med til at støtte 

mig.  

 

__________________________________________________________________________________ 

Vinterfesten 
Af Helene Beshara og Signe Nielsen 2.O 
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Spiller skolen en rolle i for-

hold til den sport, du går til? 

Jeg mener, at det positive ved 

det er, når jeg kommer på 

skolen og alle snakker med 

mig om, hvor god jeg er til 

boksning og sådan nogle ting, 

så får det mig til at have det 

godt psykisk og giver mig 

mere lyst til at træne og være 

bedre.  

Det negative aspekt kan være, 

at jeg så kan være rigtig træt, 

når jeg får fri fra skole og ikke 

rigtig kan træne ordentligt.    

 

Hvornår vandt du dit første 

mesterskab?  

Jeg vandt Årets Sportsnavn i 

Brønderslev Kommune. Jeg fik 

en sølvmedalje I DM 2019, 

hvor jeg boksede en uafgjort 

kamp med en af Danmarks 

bedste boksere.  

 

Bedste kamp: Min bedste 

kamp var til finalen i Dan-

marksmesterskabet i 2018, 

hvor jeg blev mester i boks-

ning for året 2018.  

 

Hvor ser du dig selv i forhold 

til boksning i fremtiden?  

Jeg håber på at repræsentere 

Danmark i OL enten i 2024 el-

ler 2028.  

Hvorfor træner du til boks-

ning, er det noget der for at 

blive kendt? Eller betyder det 

dig noget? 

Jeg gør det for mig selv. Jeg 

kan godt lide det. Jeg føler 

mig tryg, når jeg træner. Jeg 

snakker også godt med de an-

dre, der går derovre. De kan 

lide mig. Jeg lærer at styre mig 

selv der. Jeg går ikke efter at 

være kendt. Jeg vil gøre min 

familie og alle dem, der har 

støttet mig, siden dag 1, 

stolte.  

Hvor kommer du fra, hvor 

bor du henne nu, og hvordan 

kom du til landet? 

 

Jeg kom til Danmark i oktober 

måneden 2014, hvor jeg flyg-

tede fra Syrien sammen med 

familien. Vi sejlede til Dan-

mark med et skib fra Egypten 

til Italien, hvor det tog 11 

dage at komme afsted.  

Efter en hård, lang tur ankom 

vi til Milano, hvor vi derefter 

kom til Danmark med bil. Men 

min familie håbede på at 

flygte til Sverige, da de gerne 

ville have hurtig papirbehand-

ling og få svensk statsborger-

skab. De blev dog anholdt i 

Danmark og gav deres finger-

aftryk i landet. Det betyder, at 

man skal blive i Danmark. 

 

 

 

Som de fleste forhåbentlig ved 

nu, er vores vicerektor stoppet 

her på Brønderslev Gymna-

sium, og skal nu være rektor 

på Frederikshavn Gymnasium. 

Derfor har vi spurgt lidt ind til 

hans beslutning, og hvordan 

han vil gribe de nye udfordrin-

ger an. 

Kan du fortælle os lidt om, 

hvad der fik dig til at sige ja 

til jobbet som rektor på Fre-

derikshavn Gymnasium?  

“Jamen, det er jo primært på 

grund af, at eleverne her er så 

træls. Ej, jeg har sådan set al-

tid vidst, at jeg godt kunne 

tænke mig at prøve noget  

andet, og har befundet mig 

godt her i Brønderslev. Jeg 

Thomas Svane skal være rektor på Frederikshavn Gymnasium 

 

 

 

Af Louise Lykkegaard, Lise Storgaard, Lasse Brix, Nadia 

Knudsen  
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har været glad for at være 

her”, siger Thomas.  

“Hvis man skal prøve noget 

lidt vildere/noget nyt i den her 

branche, så er det jo ikke så 

tit, der kommer stillinger rundt 

omkring, og på nuværende 

tidspunkt synes jeg, det pas-

sede rigtig fint at prøve at 

komme til Frederikshavn. Så 

simpelt hen for nye udfordrin-

ger.”  

Thomas nikker genkendende, 

da vi nævner at han godt kan 

lide at have overblik og an-

svar, hvilket han påpeger også 

har drevet den karriere, han 

har haft her på BG, som også 

har gjort, at han har haft lyst til 

at skulle have mere og mere at 

have sagt i forhold til, hvordan 

tingene skal fungere, og hvor-

dan skolen drives. Derfor er 

næste skridt selvfølgelig rek-

torstillingen.  

Hvad ser du frem til som 

rektor? “At lære et nyt sted at 

kende og udvikle et sted, som 

man ikke sådan på forhånd 

kender. Jeg synes jo, at jeg har 

været her i mange år efterhån-

den, og jeg kender mange af 

dem, der arbejder her, ved 

hvordan, vi gør tingene, men 

det bliver spændende at prøve 

at komme ind i et helt nyt 

setup som jeg ikke kender, som 

man har mulighed for at ar-

bejde sig ind i og selvfølgelig 

være med til at udvikle.”  

Hvis du kunne vælge, havde 

du så hellere været rektor 

her på BG frem for et nyt 

sted?Thomas fortæller, at han  

ikke vil være rektor på BG, og 

har gjort det klart, at det ikke 

har været hans mål. Derfor 

mener han ikke, at det ville 

være en mulighed.  

Hvilke udfordringer tror du, 

der kommer med det nye 

job? “Man kan sige, det man 

glæder sig til, det er også det 

der bliver en udfordring”, si-

ger han. “Det er jo en udfor-

dring, at man skal sætte sig 

ind i en hel ny skole, med alle 

de lærere, alle de elever og 

andre medarbejdere, hvordan 

der er, hvordan de tænker de-

res sted er, man er nødt til at 

have respekt for, at man jo 

kommer til et sted, som har 

nogle kulturer og måder at 

gøre tingene på, som jeg selv-

følgelig skal være med til at 

præge, men samtidig kan jeg 

jo heller ikke bare komme og 

sige at sådan og sådan skal 

det være, så på den måde bli-

ver det da en udfordring”, for-

klarer Thomas.  

Hvad vil du tage med dig her 

fra BG? Hvad kommer du til 

at savne? “Jeg tror, jeg vil 

savne det her med, at jeg sy-

nes, det er et godt og trygt, 

velfungerende gymnasium”  

Thomas synes eleverne er søde 

og ordentlige. Han kan lide, at 

man snakker med hinanden, 

og at alle kender alle. “Det er 

sådan en god lokal fornem-

melse”. Thomas siger, at 

selvom man er på arbejde, så 

er det det indtryk man har af 

Brønderslev Gymnasium. 

Hvilket han også synes, skolen 

har gjort meget for, at det skal 

være sådan. “Og det kommer 

jeg til at savne, jeg ved jo ikke, 

hvordan tingene bliver.” 

Vi kommer til at savne dig, 

Thomas, og ønsker dig alt held 

og lykke på dit nye job. 
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2.O & 2.U på studietur til Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Svane siger farvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(HALV)ÅRET DER GIK 

Lavet af: Lasse, Christian, Helena & Sofie 
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Alt den hyggelige julemusik på BG 

 

 

 

 

 

 

 

Idræt B på skitur 
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Hvilken type er du til morgensamling? 
 

Der er morgensamling til morgen, 

hvad tænker du? 

a) Du glæder dig, for nu skal der 

synges morgensang 

 

b) Du tænker, at du liiiiige skal på 

toilettet 

 

c) Du tænker, at morgensamling 

er spild af tid, og at det tager 

hele frikvarteret 
 

Røde kors kommer igen og har noget infor-

mation, og du tænker? 

a) Fedt! Håber, at der er en masse, der vil 

give en hånd med. 

 

b) Ej kommer de igen. Men jeg lytter alli-

gevel med. 

 

c) IGEN! – jeg tjekker bare snapchat. 
 

Der skal spilles Kahoot igen, og du 

tænker? 

a) Lækkert, jeg vil så meget være 

med. Kunne jo være man vandt 

 

b) Hmmm, jeg vinder alligevel 

ikke. Men giver det et skud 

 

c) Det gider jeg ikke! Der er alli-

gevel så mange andre med. Og 

kan ikke svare på halvdelen af 

spørgsmålene. 

 

Der skal synges morgensang, og Adam 

stopper flere gange under sangen, fordi vi 

ikke synger højt nok, og du tænker? 

a) Jeg giver ham helt ret. Vi skal alle 

synge helt igennem 

 

b) Altså folk må da gerne synge lidt hø-

jere. Jeg gider bare ikke. 

 

c) Kan det ikke være ligegyldigt, der er al-

ligevel ingen, der gider. 

 

Der skal bruges 4 elever til en kon-

kurrence, og du tænker? 

a) JA! Jeg er klar 

 

b) Det er da fint nok, så længe det 

ikke er mig, der skal derop. 

 

c) Altså kan vi ikke bare blive fær-

dig med denne morgensamling. 

 

Du ser på skemaet, at der er morgensam-

ling i denne uge, og du tænker? 

a) JEG ELSKER MORGENSAMLING!! 

 

b) Altså jeg gider ikke, men jeg skal da 

nok tage til det. 

 

c) Godt jeg først skal møde sent den dag, 

så jeg kommer ikke. 
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Flest A’er - den engagerede type  

Du elsker fællesskabet og nyder 

morgensamlingerne. Du synes, de 

giver et godt pift til resten af dagen 

og laver en god stemning. Du er 

typisk en af dem, som har noget at 

sige, eller ikke har noget i mod at 

være ’toastmaster’ for din egen 

klasse.  

-Morgensamling er dét, der bringer 

os elever sammen engang imellem  

 

Flest B’er - samtlige BG’ere 

Du er ligeglad med morgensam-

ling, men sidder i festsalen, fordi 

du skal. Hvis du kan undgå det, til-

bringer du gerne et frikvarter med 

et langt toiletbesøg, eller finder på 

andre gode undskyldninger. Du sy-

nes, at legene er fine nok, så længe 

de ta’r noget af timen. Morgen-

samlinger er bedst, hvis de er ultra 

korte eller meget lange.  

-Det skal bare overstås, et par 

gange om måneden, det spilder lidt 

af timerne.  

 

Flest C’er – typen der altid kla-

ger 

Du hader morgensamling og vil for 

alt i verden ikke bruge tid på det 

LORT! Typisk bruger du lige lidt 

energi på at klage over tilværelsen, 

når du opdager, at der er morgen-

samling i denne uge, og fortæller 

også gerne læreren, inden klassen 

går i festsalen, omkring alle grun-

dene til, hvorfor vi ikke bør have 

morgensamling. 

-Skolen må faktisk ikke tage vores 

frikvarter til morgensamling.  

 

Horoskoper 
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Det ik’ en ommer - musical på BG 
Af Julie Stougaard og Julie Bokelund 
 

Brønderslev Gymnasium og 

HF var godt i gang i en lang 

periode med at udfolde årets 

musical, som blev fremvist 

d. 4., 5. og 6. februar 2020. 

Inden gik det stille og roligt 

fremad med øvninger tirs-

dage, lørdage & søndage. I 

anledningen af musicalen 

skulle vi selvfølgelig også 

have nogle holdninger til, 

hvad dem der er med, synes 

om musicalen og udførel-

sen. 
 

Hvad kan du bedst lide 

ved at være med i musica-

len?  
Thomas holm:  “Festsalen, 

folk er mere åbne, og i år er 

det mere på tværs af klas-

ser”. 
 

Selma Ulrik Nielsen: “Det 

sociale”  

 

Hvordan har det været 

selv at skrive musicalen? 
Thomas Holm: “ Grineren, 

angstprovokerende. Man 

frygter, det ikke bliver så 

godt, som man håbede, 

større pres på, at det bliver 

godt. Medansvar.” 

 

Selma Ulrik Nielsen: “Det 

har været sjovt at se proces-

sen, man går fra ingenting” 
 

Ville du kunne finde på at 

være med næste år?  
Thomas Holm: “Nej det 

kunne jeg ikke. Aldrig no-

gensinde vil jeg lave sådan 

noget lort igen, om jeg så 

skulle brænde op i helvede 

og få klippet mine fingre af, 

vil jeg aldrig deltage i næste 

års skuespil fordi de mang-

ler stjernen altså miiiig!!” 
 

Selma Ulrik Nielsen: JA!! 
 

Vil du anbefale elever og 

lærere at være med i næ-

ste års musical?  
Thomas Holm: “Ja det vil 

jeg.  

 

Selma Ulrik Nielsen: “JA” 
 

Årets musical har fået me-

get ros af både lærere, ele-

ver, familier og venner. Der 

er endnu ikke blevet hørt 

noget dårligt om årets musi-

cal. Både skuespillere og 

musikere er blevet rost til 

skyerne for det hårde og 

gode arbejde og for deres 

professionalitet. Årets musi-

cal bød på både sang, dans, 

skøn humor og skuespil. 

Begge hovedroller kunne 

synge, hvilket gjorde en del 

i forhold til stykket. Musi-

calen var en kæmpe succes 

hos eleverne, da gymnasie-

eleverne kan relatere til mu-

sicalen ved, at den var me-

get nede på jorden og havde 

en god historie, som var op-

rigtigt sjov. Også de lærere 

der havde deres børn med, 

var glade og tilfredse. For-

tællingen kunne være noget 

som gymnasieelever ople-

ver. Og sager man kan rela-

tere til, er altid federe at se. 
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Fulde navn: Cecilie Bülow Ander-

sen 

Alder: 26 år 

Hvilke fag underviser du i? Latin, 

Religion og Engelsk 

Er du blevet taget godt i mod? Ab-

solut, både eleverne og de andre læ-

rere har været så søde og hjælp-

somme, så det har været en rigtig 

god start her på BG. Så tak for det 

og tak til dem der fortsat viser mig 

vej på gangene når jeg ikke kan 

finde rund ☺ 

Hvor har du læst? Aarhus universitet 

samt Centenary college of Louisiana 

og High point university USA 

Hvilken lærer/lærere sladrer mest på 

lærerværelset? Jeg tror ikke der er så 

meget sladder på lærerværelset-Vi 

har for travlt med filmsnak, bog-

Fulde navn: Mikkel Røjle Bruun 

Alder: 36 år 

Hvilke fag underviser du i? Geografi 

og samfundsfag 

Er du blevet taget godt i mod? Ja, 

både elever og kollegaer har været 

ganske flinke.  

Hvor har du læst? Aalborg universitet 

Hvilken lærer/lærere sladrer mest på 

lærerværelset? Det er et lærervæ-

relse… der bliver sladret og snakket 

så meget, så det er sq svært at se 

hvem der er bedst ;)  

Fulde navn: Lars Valsted Andersen 

Alder: 30 år 

Hvilke fag underviser du i? Tysk og 

dansk 

Er du blevet taget godt i mod? Ja, jeg 

er blevet taget rigtig godt i mod, såvel 

ledelsen, lærerværelset og de stude-

rende.  

Hvor har du læst? Jeg læser på Aal-

borg universitet og har desuden lige 

afsluttet semesteret hos Albert-Lud-

wigs Universität i Frankfurt. 

Hvilken lærer/lærere sladrer mest på 

lærerværelset? Jeg oplever ingen 

sladder, men en masse snaksaglige 

kollegaer.  

Fulde navn: Caspar David Friedrich 

Olsen 

Alder: I 20’erne  

Hvilke fag underviser du i? De to 

bedste: filosofi og dansk 

Er du blevet taget godt i mod? Be-

stemt! 

Hvor har du læst? Jeg skifter lidt mel-

lem Hogwarts og Aalborg universitet 

Hvilken lærer/lærere sladrer mest på 

lærerværelset? Det ville jeg virkelig 

gerne afsløre, men jeg er så ny, at jeg 

simpelthen har glemt navnet på ved-

kommende 

 

De nye lærere 

på BG 

Fulde navn: Jacob Kjerulf Ravn  

Alder: 29 år (desværre snart 30) 

Hvilke fag underviser du i? Biologi 

og Idræt 

Er du blevet taget godt i mod? Me-

get. Alle er venlige og har fået så 

meget hjælp.  

Hvor har du læst? Jeg har læst på 

Aalborg universitet.  

Hvilken lærer/lærere sladrer mest på 

lærerværelset? Ingen kommentarer 

:D 

 


