
 

Trivsel i top på BG 
 
Hvert år laver Børne-og undervisningsministeriet elevtrivselsundersøgelser på alle landets gymnasier. BG ligger 
traditionelt rigtig godt i disse målinger – og i år er vi kravlet helt op i toppen og kan stille os på medaljeskamlen med 
stx. I et nordjysk perspektiv er vi på medaljeskamlen med både stx og hf. 
 
Det er ikke første gang,  BG placerer sig højt på undervisningsministeriets elevtrivselsmåling – generelt ligger vi altid 
højt, hvilket bekræfter os i, at vi på vores skole har et særligt fællesskab og at det fokuserede arbejde med netop 
trivsel betaler sig – vi får glade elever ud af det! 
 
Glade elever lærer mere. De er tryggere ved at lave fejl, stoler mere på deres evner til at klare svære opgaver og 
mere tillidsfulde i forhold til at hjælpe hinanden – alt sammen ting, der gør at man klarer sig godt på en uddannelse, 
både mens man går på gymnasiet, og når man fortsætter på en uddannelse bagefter. 
 
Trivsel handler i høj grad om relationer. Den nyeste ”lykkeforskning” viser blandt andet, at det er relationer, der får 
folk til at leve længe. På BG lægger vi gerne grunden til, at vores elever får lange gode liv med værdifulde relationer, 
og derfor lægger lærerne meget arbejde i at have en relation til deres elever. Eleverne skal mærke, at vi vil dem – og 
at vi fx lægger mærke til, når en mangler. Når vi spørger eleverne selv, hvad det bedste ved BG er, siger de 
samstemmende ”fællesskabet”. F 
 
Fællesskabet opstår i mange tilfælde naturligt, men understøttes også at lærerne, der hele tiden har fingeren på 
klassens ”trivselspuls” og arbejder aktivt med trivslen i klasserne – både i de små dagligdags ting som at lave teams i 
klasserne og interessere sig for elevernes liv, men også på den større bane med fester, aktivitetsdage, studieture mv. 

 
 
   Stx    hf 


