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Hvis du har problemer med at læse denne mail, kan du læse mailen i din browser

Datoer, der er værd at huske...

  3. maj  Idrætsdag
16. maj  Delvis offentliggørelse af samtlige skriftlige prøver samt de mundtlige prøver, der afholdes før 30. maj
23. maj  Offentliggørelse af eksamensplanen for alle årgange samt årsprøver for 1g og 2g.

 

Galla 2018           
Årets største fest er veloverstået.

I år var temaet Hollywood, så der var pyntet op med både Oscarfigurer og fotos af kendte Hollywoodskuespillere langs den røde løber.
Aftenen bød på mange forskellige aktiviteter, bl.a. et jazzband, et liveband, der spillede dansemusik, en hyggelounge med kortspil, en
karaokebar og selvfølgelig den traditionelle Les Lanciers.

Eleverne øver Les Lanciers i deres idrætsundervisning i ugerne op til festen, så de er klar til at danse den til galla. Under dansen går
idrætslærerne rundt og tildeler de enkelte kvadriller points og dansen afsluttes med en finale og kåring af årets vinder.

Vi havde en god aften med glade elever og synes, det er dejligt at kunne holde fest for så mange elever.

 

 

En international uge på GG
Det har været en travl uge på GG med besøg fra Indien, Holland, Slovakiet og Frankrig.

Mandag den 16. april og onsdag den 18. april havde vi besøg fra New Delhi i Indien af 48 elever og deres lærere. De var i Danmark hele
ugen for at studere miljøspørgsmål, besøge en skole og opleve Danmark. Eleverne fra de globale klasser 1s og 2s var værter på en
sightseeingtur i København om mandagen og havde de indiske elever med hjemme til en privat middag onsdag aften.

Hele uge 16 har vi haft besøg af 17 elever og 2 lærere fra vores franske venskabsskole i Avignon. De franske elever var indkvarteret hos
nogle af vores franskelever, som rejser på genbesøg til Avignon om en måned. Deres program var dels undervisning med vores elever,
dels engelskundervisning og så sightseeing i København.
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Vi afholdte også et Erasmus+ arrangement med besøg af 32 elever og 4 lærere fra Holland og Slovakiet. Det var afslutningen på et virtuelt
arbejde de tre skoler imellem, hvor elever fra de bedste projekter var udvalgt til at deltage i denne uge. Eleverne arbejdede hele ugen i
tværnationale grupper med naturvidenskabelige emner, som f.eks. Global Nutrition og Water, Infectious Diseases mv. Ugen blev afsluttet
med fremlæggelser af deres projekter. Eleverne var indkvarteret hos elever fra 1w.

Vi har desuden haft 6 elever i Slovakiet i et andet Erasmus+ projekt, der handler om entreprenørskab og 5 elever, som er til et FN rollespil
(Model United Nation) i Stuttgart.

Der har således været betydelig international aktivitet i sidste uge og jeg vil gerne sige en stor tak til de familier, der har bakket op og
været gæstfri over for vores mange udenlandske gæster.

 

DHO – Dansk-/historieopgaven i 1g
Dansk-/historieopgaven (DHO) er den første store opgave for eleverne i deres gymnasieforløb, hvor de skal demonstrere, at de kan
arbejde selvstændigt. Opgaven er stillet i fagene dansk og historie og har til formål at vise, hvordan et emne kan belyses fra de to fags
vinkler. Eleverne skal kunne opstille en opgave med formalia, såsom notehenvisninger, litteraturlister mv. Det er den første opgave, hvor
eleverne får skrivedage hjemme, så de får en fornemmelse af, hvordan de skal lære at disponere deres tid.

Opgaven følges op af en mundtlig prøve i eksamensperioden.

Emnerne til opgaven er stillet af klassens dansk- og historielærere og er derfor forskellig fra klasse til klasse, men det kunne f.eks. være en
opgave om Danmark i 1900-tallet

 

Parken ved Gladsaxe Rådhus
Elevene har en tradition med at samles i Parken ved Gladsaxe Rådhus hver fredag, når vejret er godt. Eleverne hygger sig med denne
tradition. Der skal være plads til alle elever, nogle elever drikker øl og andre elever gør ikke, og jeg understreger jævnligt over for
eleverne, at de ikke må lægge pres på hinanden.

Det er et elevarrangement, men vi er alligevel i dialog med Rådhuset og hjælper eleverne med at organisere oprydningshold. I foråret er
det 2g-klassernes opgave.

Gladsaxe Rådhus er meget venligt stemt over for elevernes ophold i Parken og synes, det er hyggeligt med unge mennesker på plænen.
Eleverne skal blot forstå, at der er nogle spilleregler, de skal overholde. Jeg nævner det blot, da det desværre ikke altid er helt klart for de
unge, og indimellem får vi henvendelser fra Rådhuset angående deres adfærd. De skal f.eks. benytte de opstillede toiletter og
skraldespande.

I må meget gerne tale med jeres unge menneske omkring deres adfærd i Parken.

 

Med venlig hilsen

Eva Krarup Steensen

rektor

Du modtager denne mail da du er tilmeldt vores nyhedsbrev og det er vi glade for.
 Du kan afmelde nyhedsbrevet hvis du ikke længere ønsker at modtage flere mails fra os.
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