Orientering om Bagsværd Kostskole og Gymnasium og 0.g (10. klasse)
Godt nytår!
I år kan vi desværre ikke byde jer indenfor på skolen til orienteringsaften, hvor vi fortæller lidt om os selv og
om at gå på Bagsværd Kostskole og Gymnasium – i daglig tale: BK. I stedet vil vi her forsøge at beskrive det,
som vi normalt ville tale om på en sådan aften:

Om Bagsværd Kostskole og Gymnasium
Bagsværd Kostskole & Gymnasium er privatskole. Vi har ikke en speciel politisk eller religiøs ideologi.
Vi har derimod en faglig indgangsvinkel.
Du skal søge optagelse på vores skole, hvis du:
 Ønsker at forberede dig på en gymnasial uddannelse
 Vil udvikle/bevare gode arbejdsvaner
 Har lyst til at fordybe dig i de enkelte fag
 Vil have udfyldt eventuelle faglige huller
 Vil blive mere ansvarlig og selvstændig
 Blive mere moden.
For nogle år siden fornyede vi vores 10. klasse tilbud – og markerede det med nyt navn: 0. g.
Baggrunden var nogle interviews med tidligere elever, og målet var bl.a. at stramme op på fagligheden.
Navnet skiftede vi for at markere, at 0. g er begyndelsen på noget nyt – et nyt forløb, og samtidig gøre op
med fortællingen om, at 10. klasse bare er det samme som 9. klasse - måske bare lidt sværere.
0. g skal stadig opleves med en glæde ved at gå i skole – der skal være fokus på faglighed, men også trivsel og
modning er vigtig.
Vi ønsker i vores 0. g at skabe en helhed med få lærere - uden at det går på kompromis med fagligheden.

Fagudbud
Vi har vores egne læseplaner i nogle fag, men følger folkeskolens i alle prøvefag.
Skolen er selvfølgelig bygget op om vores fagudbud. For skoleåret 2021/22 forventer vi, at det ser sådan ud:
Fag

Antal lektioner

Klassens tid

1

Dansk

7

Matematik

6

Fysik/kemi

3

Engelsk

5

Tysk/fransk

5

Historie/samfundsfag

3

Studieteknik

1

I alt pr uge

31
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Optagelse
For at søge optagelse i 0.g skal man udfylde et ansøgningsskema, som findes på skolens hjemmeside
www.bagkost.dk
Alle elever, der ønsker optagelse, kommer sammen med deres forældre til en samtale. Samtalen bookes ved
at man kontakter skolens kontor på tlf. 4498 0065.
Samtalerne finder sted primært lørdag den 6. februar 2021.
Inden samtalen skal alle nye ansøgere sende en elevplan eller skoleudtalelse (hvis man har en), et
vellignende foto og en håndskrevet ansøgning til os. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af,
 hvorfor man ønsker at tage 0. g på BK
 hvad man er god til
 hvad men ikke er så god til men meget gerne vil blive bedre til
 interesser, fritidsbeskæftigelse og lign.
Dette sendes til skolen på mail til gs@bagkost.dk, så det er os i hænde senest onsdagen i den uge, hvor
samtalen finder sted lørdag.
Det er vigtigt at understrege, at det er en samtale - ikke en prøve. Samtalen tager udgangspunkt i det, der er
skrevet i ansøgningen.
Det er meget vigtigt at I er ærlige og ligefremme til samtalen – det giver det bedste udbytte både for jer og
for os. Specielt med hensyn til jeres børns tryghed og trivsel, når man nu skifter skole. I samtalen lægger vi
vægt på motivation
 Lyst til at gå i skole
 Lyst til at lære noget
 At man vil være aktiv i timerne
 At man har en fornemmelse for god opførsel
 og ikke mindst at man vil arbejde/lave sine lektier – gøre sit bedste – komme til tiden – tage ansvar
og gøre skolen og klassen til et rart sted at være for alle.
Alle disse forventninger vil I blive mødt af, når I begynder på BK.
Det er også meget vigtigt, at I giver udtryk for jeres forventninger til os under samtalen. Det er også det, der
er med til at udvikle os som skole. Vigtigst er det, at vi i løbet af samtalen finder ud af, om vi er den rigtige
skole for netop jer.
Svar på ansøgning om optagelse
Vi forventer at kunne give svar på ansøgninger om optagelse fredag den 12. februar 2021.
Der er tre svarmuligheder: Du er optaget, Du er på venteliste eller Nej, du kan desværre ikke starte på BK.
Når man er optaget, skal man bekræfte indmeldelsen ved at indbetale kr. 4.970,- (1.500,- indmeldelsesgebyr
+ 2 mdr. skolepenge). Man betaler derfor ikke skolepenge i august og september. Derudover kr. 1.000,- i
bogdepositum som betales, når man er startet på skolen.
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Forældresamarbejde
Der afholdes et forældremøde og en skolehjemsamtale i løbet af 0. g
Valg til bestyrelsen afholdes i november og er åbent for hele skolens forældrekreds.
På forældremødet vælges en klasserepræsentant, der så er delegeret til skolens repræsentantskabsmøde,
hvor skolens rektor og bestyrelse aflægger rapport om årets gang og nye tiltag. Dette afholdes umiddelbart
efter valget til bestyrelsen.

Fokus på IT
De sidste år har vi fokuseret den strategiske indsats på IT. Hele skolen er dækket trådløst med en så god
forbindelse, at alle kan gå på nettet samtidig. Eleverne selv skal anskaffe og medbringe bærbare computere
til undervisningsbrug.
Vi blev for et par år siden færdige med opsætningen af interaktive tavler, så alle klasselokaler og faglokaler er
dækket ind.

Årets gang på BK
















Introdage
Lejrskole til Berlin i efteråret
Karakterer tre gange
Et forældremøde + en skolehjemsamtale
En terminsprøve (brug af egne computere /printer)
FP 10 (brug af egne computere /printer)
Uddannelsesdage
Gallafest (med gymnasiet)
AB - dag (idrætsdag for 9. klasse og 0. g sammen med gymnasiet)
Cafe aftener (med gymnasiet)
Fester (med gymnasiet)
Skitur (med gymnasiet).
Creative Poets Society – en skriveklub, som udgiver en bog hvert år
Elever kan låne lokaler - fx musiklokalet - efter skoletid
Diverse nye tiltag eleverne nu kan komme op med – og vi synes om.

Spørgsmål?
Hvis I har nogle spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at skrive til mig på lr@bagkost.dk.
Oplys gerne et telefonnummer, så ringer jeg til jer.

Venlig hilsen
Leif Rasmussen
Viceinspektør
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Det siger 0. g om BK:
-

BK er en skole, hvor der bliver taget hensyn til alle, og hvor man er i et stort fællesskab….
Jeg vil anbefale den, fordi den har et fagligt højt niveau….
Jeg vil anbefale skolen til andre, da den har levet op til mine forventninger….
Jeg synes at lærerne er gode, og det sociale er også fint…..
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