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VELKOMMEN TIL 
BRØNDERSLEV 
GYMNASIUM OG HF

På Brønderslev Gymnasium og HF er uddannelse aldrig en metervare. Vi  
vil udvikle dine faglige, sociale og personlige kompetencer mest muligt − 
uanset om du er et naturtalent eller har vanskeligheder i dit skolearbejde. 
Hos os er der tid, rum og frem for alt et brændende ønske om at udvikle  
det fulde potentiale i dig - som elev og som menneske.

Skolens størrelse sikrer et hyggeligt og overskueligt studiemiljø, hvor du  
vil opleve et åbent fællesskab, hvor I hurtigt kommer til at kende hinanden. 
Vi lægger samtidigt vægt på, at du skal bruge den viden, du opnår, og du 
skal rykke de grænser, du kommer med - hver eneste dag.

En studentereksamen fra Brønderslev Gymnasium og HF giver dig dermed 
et perfekt fundament til at læse videre på en videregående uddannelse, 
uanset hvilke interesser du har.    #udnytditpotentiale

#åbent fællesskab

#opnåviden

#etaktivtvalg

      #teoriogpraksis



HF er til dig, som typisk vil søge ind på en kort og  
mellemlang videregående uddannelse efter gymnasiet.

Vores HF indeholder minipraktikforløb og samarbejde 
med virksomheder/organisationer og institutioner. 
Der lægges vægt på alternative og varierende arbejds-
former. Vi ønsker kobling mellem teori og praksis og 
tænker derfor i at gøre undervisningen relevant og 
nærværende for eleverne.

Vi tilbyder 3 forskellige fagpakker. Den linje, som du 
vælger, vil præge aktiviteterne i fagene og være med  
til at farve din uddannelse.

1) Omsorg og undervisning 
2) Uniform
3) Medier og IT

På de næste sider kan du læse om de 3 fagpakker. Hvis 
der er fag eller niveauer, du mangler i din fagpakke, 
betyder det ikke, at du ikke kan få dem. Der er frie valg 
i alle 3 fagpakker, så du kan få sammensat din uddan-
nelse, så den passer til netop dig.

GENERELT 
OM HF

   #uniform

        #omsorgogundervisning

#medierogIT

#praktik



Denne fagpakke er ideel til dig, som ønsker en pæda-
gogisk vinkel og elsker at have med mennesker at gøre. 
Undervisningen på denne linje vil inddrage emner, 
som har særlig interesse for dig, der vil videreuddanne 
dig inden for det pædagogiske eller kreative område. 
Denne fagpakke peger bl.a. mod disse beskæftigelser: 
pædagog, lærer, socialrådgiver, sosu-assistent og 
sygeplejerske.

Der vil blive arbejdet med ansvarlighed, og der vil være 
mulighed for at komme ud i virkelighedens verden og 
arbejde praktisk med fagene og møde mennesker i 
mange forskellige aldre. Der er små praktikforløb på 
hvert semester.

For dig, der vil arbejde med mennesker

I denne fagpakke vil der udover de obligatoriske fag på HF være speciel 
fokus på valgfagene psykologi B og billedkunst C.

HF OMSORG 
OG UNDERVISNING

Jeg har valgt omsorgslinjen på hf,  
da fagpakken rummer flere af de fag 

jeg interesserer mig for og skal bruge i 
min videre uddannelse. Jeg brænder for at  

arbejde med mennesker. Jeg synes allerede 
godt om stedet, både fordi lærerne virker  

engagerede, og stemningen i klassen er god.

EBBE BLICHER BONNERUP

#rigtigeværdier

        #pædagog?

           #lærer? 

#sygeplejerske?

        #socialrådgiver?

#elskermennesker♥



       #individogsamfund

                #minipraktik

#dejligtmedansvarJeg har valgt BG, da jeg har hørt meget 
positivt om skolen, og fordi der er speciel 

støtte for ordblinde som mig. På BG oplever 
jeg ikke, at jeg skiller mig negativt ud pga. min 
ordblindhed. I fremtiden vil jeg gerne arbejde 

med børn og unge med psykiske problemer, så 
fagpakken Omsorg og Undervisning er et godt 

valg for mig. Jeg er superglad for min klasse 
og ser frem til to gode år på BG. 

LINE BRUS MORTENSEN

#pladstilalle



#politibetjent?

                   #falckredder?

      #militæret?

Jeg går på Uniform og vil gerne være kiropraktor. 
Fagpakken passer perfekt til mig, da jeg kan lide at 

være aktiv og lære om kroppen. BG er et lille gymna-
sium i forhold til mange andre gymnasier, hvilket jeg rigtig 
godt kan lide. Lærerne er virkelig gode til at undervise. Jeg 

kan kun anbefale BG, og jeg glæder mig til 2 gode år her.

EMMA SØTTRUP HJØRRINGGA ARD

#fysioterapeut?

#fængselsbetjent?    #idrætslærer



For dig, der ønsker action i hverdagen

Denne fagpakke har udover de obligatoriske fag fokus på valg-
fagene idræt B og psykologi C, og er ideel til dig, som har en 
idrætsfaglig interesse og kan lide bevægelse og styrke, uden  
du behøver særlige forudsætninger.

Denne linje er tiltænkt dig, som  bl.a. ønsker at arbejde som 
falckredder, politibetjent, fængselsbetjent eller vil arbejde i 
retsvæsenet, militæret eller ønsker at blive fysioterapeut.

Der vil i denne fagpakke blive arbejdet med sundhed, og krop-
pen vil være i centrum. Du vil blive udfordret både teoretisk 
og praktisk, og undervisningen vil ofte have en praktisk ind-
gangsvinkel til skolearbejdet og vil til tider også foregå uden for 
skolens bygning. Der er mindre praktikforløb på hvert semester, 
hvor du bl.a. har mulighed for et par dage hos politiet samt 
udfordres en uge i militæret.

HF UNIFORM

Hej, jeg hedder Elias. 
Jeg har valgt HF Uniform fordi 

jeg er vild med at være fysisk aktiv. 
Fagpakken passer perfekt til mig, da jeg 

gerne vil være ambulancefører. BG har et godt fæl-
lesskab, og jeg er kommet i en mega god klasse. Jeg 
ser frem til 2 fantastiske år. Vi skal i fede praktikker, 

f.eks. får jeg mulighed for at komme i praktik  
hos politiet, militæret og flåden.

ELIAS DALSGA ARD

#actionihverdagen

#fysioterapeut?

#fængselsbetjent?    #idrætslærer
  #styrkeogbevægelse

#mangemuligheder



For dig, der interesserer dig for den digitale verden

Denne fagpakke har udover de obligatoriske fag fokus på valgfagene mediefag B og 
informatik C. I mediefag arbejdes der med kommunikation og produktion, mens 
der i informatik arbejdes med programmering og softwareudvikling. Fagpakken er 
ideel til dig, som har en nysgerrighed inden for nyhedsformidling, medieproduktion, 
websites og programmering.

Medier og IT er for dig, der kan lide at arbejde kreativt og praktisk med digitale 
produkter og platforme. Du overvejer måske at uddanne dig inden for medier og IT 
eller bruge dine kompetencer i digitale medier i andre uddannelser. Uanset hvad, får 
du med denne fagpakke en bred og kvalificeret uddannelse. Der er i uddannelsen 
minipraktik, hvor du får mulighed for at komme ud i virksomheder/ organisationer 
og opleve hverdagen.

HF MEDIER OG IT

  #it-medarbejder?

                     #
youtuber?

  #softwareudvikler?

Hej, mit navn er Viktor. 
Jeg er kommet direkte fra arbejdsmarkedet og 
har været væk fra undervisningsmiljøet i 8 år. 

Jeg var derfor meget nervøs i starten, men jeg 
er blevet taget godt imod, og med den rette  

viljestyrke samt det stærke sammenhold, 
vi har i klassen, er jeg sikker på, at det 

bliver 2 spændende år her på BG.

VIKTOR FUNCH

#♥produktioner

#TV   #film

#programmør?

           #journalist?



#kommunikation

Jeg har valgt mediefagslinjen,  
da den indeholder nogle spændende fag. 

Jeg er rigtig glad for min klasse og synes rigtig 
godt om at gå på Brønderslev Gymnasium og 

HF. Stemningen på gymnasiet og i min 
klasse er virkelig god.

MAJA MARIE BANG-ANDERSEN

#minipraktik

#TV   #film



I tvivl?
Tirsdag den 11. januar 2022 har du mulighed for at besøge gymnasiet 
og høre mere om optagelse, fag og fagpakker. Du er velkommen til at 
tage forældre, venner eller klassekammerater med til orienterings-
mødet, hvor du også får lejlighed til at se vores nyrenoverede skole.

Hvis du er i tvivl om valg af fagpakke eller andet, er du altid velkom-
men til at kontakte skolens studievejledere eller uddannelsesledere.

Du finder de oplysninger, du har brug for, på skolens hjemmeside:
www.brønderslevgymnasium.dk

Er du i tvivl om valg af ungdomsuddannelse, er der gode råd og hjælp 
at hente på uddannelsesguiden: www.ug.dk

#brønderslevgymnasium.dk

Ansøgning og optagelse
Som noget nyt behøver du nu kun at have afsluttet 9. klasse for at 
kunne blive optaget på HF. Du kan optages med 9. eller 10. klassetrin i 
folkeskolen eller have gennemført en undervisning, der står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Du skal desuden være 
erklæret uddannelsesparat.

Du skal søge om optagelse på www.optagelse.dk. Du kan også bestille 
ansøgningspapirer på gymnasiets kontor. Tlf.: 98 822 722

Der er ansøgningsfrist d. 1. marts 2022. Du kan også søge efter denne 
dato, men så har du ikke krav på optagelse på uddannelsen.

    Er du 
        i tvivl om valg af

   ungdomsuddannelse, er 

          der gode råd og hjælp at 

               hente på uddannelsesguiden: 

                        
                www.ug.dk


