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Digital dannelse: Gymnasium går foran med digital studieretning
Fra skoleåret 2019-20 kan gymnasieelever på Bagsværd Kostskole og Gymnasium vælge en
studieretning, som de aldrig før i Danmarkshistorien har kunnet vælge. På lige fod med fx en
samfundsfaglig eller en naturvidenskabelig studieretning, vil eleverne fremover kunne søge ind på
en digital studieretning med fagene Kommunikation/IT, Programmering og Design.
Det er undervisningsminister Merete Riisager, der har givet Bagsværd Kostskole og Gymnasium grønt lys til,
som foreløbig det eneste gymnasium i Danmark, at indføre den nye studieretning. Foreløbig for tre årgange
med start i henholdsvis 2019-20, 2020-21 og 2021-22.

Rektor for Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Jimmy Burnett Nielsen er begejstret for den nye
studieretning, som han ser store perspektiver i:
”Den digitale studieretning kommer til at give eleverne nogle færdigheder og indsigter, som er
enormt værdifulde for den fremtid, der ligger foran dem. Vi står midt i et af menneskehedens
allermest afgørende paradigmeskift, nemlig det digitale. Og som ungdomsuddannelse spiller
gymnasiet en helt afgørende rolle i at ruste eleverne til den verden, som allerede buldrer afsted i
cyberspace.”
Jimmy Burnett Nielsen tøver ikke med at kalde den nye studieretning for en del af den
dannelsestanke, der udgør det stabile grus for Stx-gymnasierne:
”Engang handlede dannelse om at kunne latin. Så blev naturvidenskaben det nye lingua franca og
senere igen var det engelsk, der var afgørende for, at vi blev dannede mennesker. Og hele tiden
har gymnasiet fulgt med, for at kunne danne ungdommen bedst muligt. Med vores nye
studieretning får dannelsesbegrebet en ny tur i tidsmaskinen og et digitalt fokus, som afspejler
vores verden. Jeg glæder mig usandsynligt til sammen med alle lærerne at lægge nye lag på
dannelsen af vores elever.”
---------For yderligere perspektiver eller information om den nye studieretning, kontakt rektor Jimmy
Burnett Nielsen på jb@bagkost.dk eller telefon 2058 5466. Eller besøg skolens hjemmeside på
www.bagkost.dk

