Venner og netværk for livet!
Et godt socialt miljø, hvor vi
kender hinanden på tværs af
klasser og årgange

Bagsværd Gymnasium
– hvis du vil udfordres,
udvikle dig og have det sjovt

BAGSVÆRD

KOSTSKOLE & GYMNASIUM

Vores smukke, hyggelige og trygge omgivelser gør, at
BK er noget helt specielt. På BK sker der altid
noget sjovt, og her får du venner for livet. Har du lyst,
kan du være med i en af vores mange foreninger, der
står for gymnasiets mange aktiviteter.
Vi holder fester, cafeaftener, tager på skitur, afholder valgarrangementer, FN-dag, AB-dag, OL-dag og
meget mere. Kom til vores infoaften den 21. januar kl.
19 eller vores infodag den 25. januar 2020 kl. 13.00 og
hør elever og lærere fortælle om hverdagen på BK.
Se mere om infomøder og om os på
www.bk-info.dk og www.bagkost.dk

ET AF DANMARKS

BEDSTE

GYMNASIER
INFO-AFTEN

21. JANUAR KL. 19.00
INFO-DAG

25. JANUAR KL. 13.00
Bagsværd Gymnasium
Aldershvilevej 138, 2880 Bagsværd
Tlf: +45 44980065
e-mail: bk@bagkost.dk
web: www.bk-info.dk

med mulighed for besøg på kostskolen

UNIKT! KUN PÅ BK
Studieretninger med
Kommunikation/IT og Programmering B
Kommunikation/IT og Design B

Fokus på faglig udvikling
i et unikt socialt miljø
Bagsværd Kostskole og Gymnasium – også kaldet BK
– er et privat gymnasium med kostafdeling, som ligger
400 meter fra Bagsværd Station. Vi er ca. 225 elever i
gymnasiet, ca. 55 elever på kostskolen og 30 lærere,
der sammen skaber et studiemiljø, hvor alle bliver set
og kan udfolde sig.
Vores resultater er i topklasse, både i forhold til studenternes karaktergennemsnit og i de mange talentaktiviteter, vi tilbyder. Og vores elever og undervisere
vinder priser – her er eksempler på de seneste:
Unge Forskere 2019, finaleplads i Life Science
Unge forskere 2018, 2. plads Life Science
Forskerspirer 2018, finalenominering i Sundhed
Fysikolympiaden 2018, to finalepladser i den
danske finale
⋅ Georg Mohr matematikkonkurrence 2017-18,
to finalepladser
⋅ Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris 2017
⋅
⋅
⋅
⋅

Se mere om os på www.bk-info.dk og www.bagkost.dk

Studieretninger
BK er et privat gymnasium, og derfor har vi mulighed
for at tilrettelægge studieretninger med mange flere
valgmuligheder end offentlige gymnasier.
Studieretninger med start sommer 2020:
⋅ Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B
(+Filosofi og valgfag 225 timer)
⋅ Matematik A, Fysik B, Kemi B
(+ Filosofi og valgfag 425 timer)
⋅ Matematik A, Fysik A, Kemi B
(+ Filosofi og valgfag 300 timer)
⋅ Matematik A, Kemi A, Fysik B
(+ Filosofi og valgfag 300 timer)
⋅ Engelsk A, Sprog A, Latin C
(+ Psykologi B, Retorik C og valgfag 250 timer)
⋅ Engelsk A, Sprog A, Latin/Russisk B
(+ Psykologi B, Retorik C og valgfag 250 timer)

Vil du være kostelev?
Så kom til rundvisning på
Haraldsgave
Du er meget velkommen til at besøge os og få en
rundvisning på vores kostafdeling Haraldsgave.
Her vil du få lejlighed til at møde vores kostelever,
som kan fortælle om deres dagligdag og livet på
kostskolen. Eleverne siger blandt andet
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅

⋅ Samfundsfag A, Engelsk A
(+ valgfag 300 timer)

⋅

⋅ Engelsk A, Sprog A, Samfundsfag B
(+ valgfag 300 timer)

⋅

NYE STUDIERETNINGER – KUN PÅ BK:
⋅ Kommunikation og IT A, Design B
(+ valgfag 300 timer)
⋅ Kommunikation og IT A, Programmering B
(+ valgfag 300 timer)

Alle skal vælge et 2. fremmedsprog (tysk, fransk,
spansk, russisk) og et kreativt fag.
Kom til INFOAFTEN og hør meget mere
eller se www.bk-info.dk for detaljer og
valgfagsmuligheder.

⋅

Du får en åben og varm modtagelse
Du oplever sammenhold og fællesskab
Du møder andre unge fra hele Verden
Du knytter tætte bånd
Du deltager og involverer dig i dit eget
og andres liv
Du er en del af et fagligt fællesskab, hvor
du altid kan få hjælp og et fagligt skub til
dit skolearbejde
Du møder medarbejdere på dagskolen
og kostskolen, som arbejder tæt sammen
Du får struktur i hverdagen og hjælp til selv
at skabe struktur
Du møder åbne og tillidsfulde voksne, som
er der for din skyld
Du bor i naturskønne omgivelser tæt på
Bagsværd Sø – 800 meter fra dagskolen
- og København er kun 20 minutter væk i S-tog.

På INFO-DAGEN den 25. januar 2020 har du mulighed for at besøge kostafdelingen. Tilmelding
til dette besøg er nødvendig. Send en mail med
navn og antal deltagere til info@bagkost.dk.
Læs mere på www.bagkost.dk og www.bk-info.dk

