Tid til talent?
Har du talent for sport, og vil du gerne have tid til at udvikle det
samtidig med, at skolegangen passes?
Bagsværd Kostskole & Gymnasium tilbyder fra 7. kl. et skema,
der gør det muligt for dig at kombinere sport med skole.

BAGSVÆRD KOSTSKOLE & GYMNASIUM
Din vej til viden & venskab

Velkommen til BK
På Bagsværd Kostskole & Gymnasium
er det vores filosofi, at talent udvikles
både i og uden for klasselokalet.
Derfor har vi tilrettelagt et forløb for
dig, hvor intensiv træning og målrettede studier spiller sammen.

Vi giver dig en uddannelse, som du vil
få glæde og gavn af resten af dit liv.

Vi tilbyder
Mulighed for morgentræning hver
tirsdag og torsdag med efterfølgende
undervisning fra kl. 10.45 i gymnasiet
og kl. 10.50 i grundskolen.
En fasttilknyttet mentor, der
hjælper og rådgiver dig igennem
hele dit uddannelsesforløb.
Lektiecafé flere gange om ugen.
Virtuel undervisning i forbindelse med
fravær på kampdage og ved sammenfald
mellem undervisning og turneringsog træningsarrangementer.
Fleksibilitet ved aflevering af
skriftlige opgaver.
Eftermiddagssnack før
træning.

Hvorfor BK?
Fordi vi hjælper talenter som
dig. Det gør vi igennem et tæt
samarbejde mellem skole, klub
og hjem, der har til formål at sikre
dig

en

sammenhængende

og

veltilrettelagt hverdag med plads til
både sport, skole og venner.
Sammen hæver vi overliggeren i
håbet om at være med til at fremme
det

talentudviklingsarbejde

unge, der finder sted i Danmark.

På BK får du ikke blot chancen for at
forfølge din drøm. Du får samtidig
inspiration til at drømme endnu flere
drømme.
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Dit valg, din fremtid
Bliv del af et stærkt sammenhold. På BK kender og hjælper vi hinanden. Du får
ikke blot nye klassekammerater, men en masse venner på tværs af klasser.
Fællesskab, nærvær og initiativ er omdrejningspunktet for dit sociale
netværk på BK. Vi arrangerer en lang række arrangementer heriblandt

caféaftener, fester og udlandsrejser.

Vi arbejder aktivt for at forebygge stress og tidspres i forbindelse med din træning og
skolegang.

Kommer du langvejs fra?
Med et kostskoleophold på BK undgår du at bruge mange timer på
transport til og fra træning. Som
kostelev på vores kostskoleafdeling, Haraldsgave, får du mere tid til
dig selv, da du har både hjem, skole
og sportsklub inden for tæt afstand.
I

naturskønne

omgivelser

ved

Bagsværd Sø, kun fem minutters
gang fra BK og i nærheden af en lang
række træningsfaciliteter kan du
dyrke din sport og passe din træning
samtidig med, at der også er tid til at
pleje skole, lektier og venner.

På Haraldsgave bliver du del af et unikt
fællesskab samtidig med, du får tid og
ro til at realisere dine mål.
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Prøv et kostskoleophold
Fordi du:
s får mere tid til træning, studier, hvile og venner
s modtager lektiehjælp hver dag
s kan afprøve dig selv i nye sociale rammer
s bliver del af et stærkt og dynamisk fællesskab,
hvor du møder andre ligesindede
s er tæt på træningsfaciliteter, skole og
klassekammerater
s får mulighed for at opleve et internationalt studiemiljø
s med et kostskoleophold videreudvikler dine evner
til at omstille og tilpasse dig, egenskaber du kan
bruge i din talentudvikling og sportsgren.

For yderligere information kontakt:
Kostskoleinspektør Søren Børgesen Mobil: +45 20 26 09 14 E-mail: sb@bagkost.dk
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lår du serveesser på stribe?
corer du mål som ingen andre?

På Bagsværd Kostskole & Gymnasium har du fra 7.kl. mulighed
for at forene sport og træning med en skolegang, der tager
højde for dig og din talentudvikling.
Vi tilrettelægger din hverdag, så du med god samvittighed
kan dyrke din sport uden at forsømme skolen. Vi tilbyder bl.a
undervisning om formiddagen to gange om ugen med plads til
morgentræning samt mulighed for virtuel hjemmeundervisning
ved fravær på kamp- og træningsdage.
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agsværd Kostskole & Gymnasium (BK)
er en selvejende helhedsskole med
grundskole, SFO, gymnasium og kostskole.
På BK har vi fokus på talentudvikling, den
enkelte elev og på fællesskabet.
Vi samarbejder bl.a. med FC Nordsjælland
og Sports College Gladsaxe om unge
sportsudøveres talentoptimering. BK har i dag
ca. 800 elever heriblandt elever fra 7. kl. til 3.g,
der bor på skolens kostafdeling, Haraldsgave.

For yderligere information kontakt:
Bagsværd Kostskole & Gymnasium
Tlf.: + 45 44 98 00 65
Mail: bk@bagkost.dk

Læs mere på www.bagkost.dk

Priser pr. august 2012:
Undervisning kr. 1.600 kr. pr. måned
Kostskoleophold kr. 99.500 kr. pr. år

