Februar 2021

Kære 1g’ere og forældre i 1g
I slutningen af næste uge får I jeres første standpunktskarakterer på gymnasiet. En del af jer vil
måske opleve, at jeres karakterer er faldet en smule i forhold til de karakterer, I er vant til at få i
grundskolen – andre vil opleve, at niveauet er det samme, og enkelte vil måske endda opleve, at de
er steget. At niveauet generelt er lidt lavere er ikke så underligt. Dels er det faglige niveau blevet lidt
højere, men vigtigere endnu har I skullet vænne jer til en ny skole, nye kammerater og nye lærere
med andre måder gøre at tingene på og er dermed typisk ikke helt så fagligt trygge, som I var i jeres
sidste år af grundskolen. Hertil kommer, at de fleste af jeres lærere kun har kendt jer siden
november og dermed giver karaktererne lidt forsigtigt. I år kan vi ovenikøbet lægge den virtuelle
undervisning oveni – her har det været endnu sværere at finde den faglige tryghed og endnu sværere
at komme til at kende hinanden.
I har altid mulighed for at få en begrundelse for den karakter, I har fået. Normalt vil der ved jeres
første karakterer blive afholdt forældrekonsultationer, men det forhindrer corona jo desværre i år.
Det vil dog være sådan, at jeres lærere kan blive enige om, at skolen skal kontakte hjemmet, hvis der
generelt er noget, der skal laves om i forhold til indsats, indstilling mv. Der kan også være enkelte
lærere, der har brug for at kontakte forældre – og ligeledes er jeres forældre også altid velkomne til
at kontakte både skolen og den enkelte lærer. Hvis jeres forældre ønsker at tale med skolen generelt,
kan de kontakte mig på telefon 22 29 35 75, og hvis de ønsker at tale med en af jeres lærere, kan der
enten laves en aftale gennem mig, eller I kan skrive til læreren i Lectio eller Teams. Det gælder for
både jeres forældre og jer, at samtalen skal være mundtlig, ikke skriftlig. Dvs. at I ikke kan skrive til
jeres lærere og bede dem give skriftlige begrundelser. Derimod er I altså meget velkomne til at aftale
en samtale med dem.
Og så skal I altid huske, at standpunkter er private – OG et øjebliksbillede, som I skal bruge til at følge
jeres udvikling og kigge på, hvad I evt. kan gøre anderledes, hvis I vil have højere karakterer. Husk
også, at I har jeres styrker alle mulige forskellige steder – nogle er dygtige til matematik, andre til
engelsk, og endnu andre er dygtige til noget helt uden for skolen. Endelig er det vigtigt at huske, at I
alle har forskellige udgangspunkter og forventninger – for nogle er 4-tal en skuffelse, for andre en
kæmpe sejr.
Venlig hilsen
Pernille
Islands Allé 20 · DK-9700 Brønderslev
Tlf. +45 9882 2722
www.brønderslevgymnasium.dk
e-mail: post@br-gym.dk

Åbningstider sekretariatet
ma. - to. 8.00 - 15.00
fr.
8.00 - 14.00

Virksomhedsoplysninger
EAN. nr. 5798000557192
CVR-nr.: 29553513

