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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...

30.-31. august  Introtur til Glumsø - 1g elever 
      04. september  Orienteringsmøde for 1g elever og forældre om studieretninger - se nederst
      12. september  Valg af studieretningspræsentationer - 1g elever
      07. oktober  Sidste dag for valg af studieretning - 1g elever
15.-19. oktober  Elevernes efterårsferie

 

Årets skolestart

Onsdag den 15. august var årets første skoledag. Flaget var hejst og alle elever og lærere ventede spændt på at møde hinanden. 1g
eleverne mødte kl. 9.00 i Salen, og efter en velkomst gik de ud i deres klynger, hvor lærere og 2g tutorer stod for programmet. Hele
onsdagen gik med det traditionsrige introløb og andre sjove aktiviteter.

I denne uge skal 1g eleverne på introtur til Glumsø, hvor de skal lave teambuilding-aktiviteter, tilberede mad over bål og sove i tipi.

 

Nye ringe-tider

Fra 1. august har vi ændret på vores skematider, således at skoledagen de fleste dage vil slutte kl. 15.00, dog med en mulighed for at
lægge et ½ modul ind til kl. 16. Modulernes længde er den samme og eleverne vil fortsat få den samme undervisningstid. Hvert modul
varer 90 min. uden pause. Ændringen betyder, at der fremover ikke vil være en indlagt pause på 5 min. i hvert modul.

Vi er klar over, at det vil kræve noget tilvænning både fra elev- og lærerside, men det betyder, at skoledagen nu kan slutte tidligere.  

 

Sommerens renoveringer

Da elever og lærere gik på sommerferie, rykkede håndværkerne ind.

I løbet af de sidste 10 år har GG gennemgået en stor renovering, og i år var turen kommet til gangarealerne i blok 5, hvor der er skabt
nye arbejdsområder på gangene, skiftet belysning og kommet nye toiletfaciliteter til. Renoveringen på gangen har skabt nogle langt bedre
arbejdsforhold for eleverne. Det er vigtigt, da mange klasseværelser er relativt små og der derfor er brug for nogle flere områder til
gruppe- eller pararbejde.

Resultatet af den samlede renovering er blevet utrolig flot, og vi ser frem til at se, hvordan den nye belysning bliver, når vi går mørkere
tider i møde. Eleverne har taget godt imod forbedringerne og som en af dem udtrykte det helt spontant ”F…, hvor er det flot” Jeg håber,
at hun har flere nuancer i sit sprog.

Og med renoveringerne er også kommet kildesortering efter ønske fra vores aktive og miljøbevidste elevråd, og hermed kan eleverne også
være med til at sikre en bæredygtig fremtid.
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Orienteringsmøde vedrørende studieretninger for 1g-elever og forældre

Vi har i dag været rundt i alle grundforløbsklasser med en invitation til orienteringsmøde:
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Vi håber naturligvis, at se et stort fremmøde blandt 1g-eleverne og deres forældre til mødet på tirsdag.

 

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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