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Nyhedsbrev februar 2018
Hvis du har problemer med at læse denne mail, kan du læse mailen i din browser

Datoer, der er værd at huske...
12.-16. februar Elevernes vinterferie (uge 7)
19.

februar Offentliggørelse af SRP karakterer kl. 15.30

7.

marts

Karakterkonsultation for 1g elever og forældre kl. 16.00-18.00

Invitation til forældre og elever fra GGs bibliotekar – 5. februar kl. 17 – 19.
Vores bibliotekar, Frank, holder et lille informationsmøde på mandag på Gladsaxe Hovedbibliotek, hvor han giver information
om søgning i databaser. Både forældre og elever er velkomne:

Orientering om brug af bibliotekets databaser
Vidste du, at biblioteket har en række databaser, som gør det nemmere og hurtigere at finde den viden, elever på
ungdomsuddannelserne skal bruge til opgaver i udskolingen og på ungdomsuddannelserne? Kom og få tips og tricks til
informationssøgning, og hør om, hvordan Gladsaxe Bibliotekernes online-tilbud kan gøre livet lettere for elever og forældre, når
der skal skrives opgave.
https://gladbib.dk/arrangementer/kurser/faa-bedre-karakterer-brug-bibliotekets-databaser
AT - Almen Studieforberedelse 3g
Mandag d. 29. januar offentliggjorde vi årets emne for AT (Almen studieforberedelse). Emnet er ”Alternativer – ideer til
forandring og fornyelse”. Ideen med AT er, at eleven udvælger en sag, som kan belyses ud fra to fags vinkler, så i denne uge
har 3g eleverne haft inspirationsworkshops med deres lærere og haft mulighed for at tale med faglærere om deres ideer til
alternativer. I denne uge skal de vælge, hvilke to fag de vil bruge til at belyse deres sag. Efter vinterferien følger en række
vejledningsseancer, og d. 1. april skal 3g eleverne aflevere en skriftlig synopsis, som danner grundlag for en mundtlig eksamen i
juni. Det er en obligatorisk eksamen for alle.
Emnet er det samme for alle elever i hele Danmark, og I kan læse mere om årets emne på følgende link:
https://www.emu.dk/modul/2018-begynd-her
Tal gerne med jeres unge mennesker om deres AT-sag.

Opfølgning på digital dannelse og krænkelser på nettet
Der er fortsat fokus på digital dannelse og krænkelser på nettet i medierne og på GG. Sidste år deltog vores elever i en
innovationscamp om samme emne og var med i en anonym undersøgelse, som Red Barnet stod for. I sidste uge udkom
rapporten fra Red Barnet og i den forbindelse blev fire af vores 2g elever interviewet til Politiken.

(Vi gør
opmærksom på, at Katarina desværre er blevet fejlciteret i slutningen af artiklen. Det korrekte citat er: Men som Katarina siger:
»Det er fint, det bliver italesat, men hvis jeg var blevet krænket, tror jeg ikke, at jeg ville være firstmover«).
I kan evt. læse artiklen på følgende link: http://gladgym.dk/media/politiken-artikel-om-digitale-kraenkelser.pdf/.

Vi er også glade for, at Gladsaxebladet fulgte op på emnet i denne uge.
Vores It-koordinator, Aino Høskuldsson Braa, har udarbejdet materiale, som vil blive præsenteret og diskuteret i alle klasser
inden vinterferien.
http://gladgym.dk/admin/newsletters/newsletters/view/17/
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Musical i denne uge - GGrease
I de sidste måneder har ca. 100 elever arbejdet hårdt på at forberede opførelsen af GGrease sammen med tre lærere, LiseLotte Rønne Koch, Carina Dreier-Hansen og Louise Trojahn.
Resultatet er et forrygende show med masser af tempo, skuespil, dans og sang.
Musicalen har spillet for fulde huse i denne uge og det er en fornøjelse at se de unge menneskers engagement både på og bag
scenen. Det er dejligt, at der er plads til alle, som ønsker at være med uanset, om man har lyst til en fremtrædende rolle på
scenen, eller hellere vil være ”back-stage” og hjælpe sine kammerater med kostumer, make-up, forplejning, billetsalg osv.

Erasmus+ projekt - Books and Bytes
I denne uge har 1s haft besøg af elever og lærere fra Holland, Spanien, Tyskland og Frankrig. Eleverne har været privat
indkvarteret hos elever fra 1s. Tak til familierne i 1s for at åbne jeres hjem for de unge gæster.
Eleverne deltager i et Erasmus+ projekt, hvor de undersøger forskellige undervisningsmodeller:
undervisning kun med bøger
undervisning kun med computere
undervisning med både computere og bøger
Alle elever har haft en undervisningsdag med hver model og ugen afsluttes med en prøve for at teste, hvad der fungerer bedst.
Vi har tidligere haft 6 elever afsted i et projekt i Italien og sender yderligere 6 elever til Frankrig i uge 12.

Lidt sjovt - GG publikum og Nordisk film
I uge 7 har vi udlejet Salen til Nordisk Film. De skal optage nogle scener til tv-serien Ditte og Louise. De manglede dog
mere publikum, så de kommer og optager publikum bagfra ved den sidste opførelse af musicalen. Det vil efterfølgende blive
klippet sammen med deres egne optagelser og vupti, så er der en fuld besat sal.

Med venlig hilsen

Eva K. 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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