Kære forældre i 1g
Brønderslev 23. august 2021

Eleverne har nu været i gang på BG i nogle uger, og vores indtryk er, at klasserne er kommet rigtig godt i
gang. Med start på en ny skole følger nye forhold og en ny dagligdag på en række områder - nogle af dem
også med betydning for forældrene. Derfor vil vi gerne invitere jer til en orienteringsaften på BG - når
eleverne er kommet i deres studieretningsklasser til november, følger et egentligt forældremøde, hvor I vil
møde nogle af klassens lærere mv.
Til aftenen her vil I møde blandt andet rektor, uddannelsesleder og studievejleder og også en række
faglærere og ikke mindst Studievalg Danmark, da et vigtigt punkt på mødet er elevernes valg af
studieretning. Trods det, at de unge er startet på i gymnasiet, er det vores erfaring, at forældrene er
centrale medspillere i dette vigtige valg.
Vi håber derfor, at I har tid og lyst til komme til forældremøde på gymnasiet.
Torsdag d. 16. september kl. 19.00 - ca. 21.00 på Brønderslev Gymnasium og HF
Program for aftenen:
19.00 – 20.00: Fælles orientering om studieretningsvalg og hverdagen på BG i festsalen
20.00 – 21.00: Café-arrangement med mulighed for at tale med lærere og elever fra de forskellige
studieretninger og uddannelsesleder og studievejledere.
Vi har sagt til eleverne, at de meget gerne må komme med - men at de ikke skal komme uden jer, da de
også får informationerne i skolesammenhæng. Vi vil dog meget gerne se jer, selv om jeres barn ikke kan
komme med.
Vi vil gerne vide, hvor mange vi cirka bliver, så eleverne får et link på deres skrivebord i Lectio, hvor I kan
tilmelde jer. Tilmeldingsfristen er 9. september.
Venlig hilsen
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