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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...

  8. januar  Orienteringsaften for kommende elever kl. 19.30
17. januar  Valgfagsmesse for 1a og alle 2g elever
27. januar  Orienteringseftermiddag for efterskoleelever kl. 13.00 – 15.00
29. januar  1s får besøg fra Italien, Frankrig, Tyskland, Holland frem til 2. februar
31. januar  Premiere på årets musical Grease (spiller 31. januar – 2. februar, kl. 19.30)
12.-16. februar  Elevernes vinterferie (uge 7)

 

Godt nytår til alle
På GG går vi 2018 i møde med optimisme. Vi har i de senere år oplevet et stigende antal elever, der søger vores gymnasium.
Det er vi naturligvis meget glade for, da det er med til at skabe en god stemning og et sundt økonomisk grundlag, hvilket er
gode forudsætninger for at skabe et velfungerende gymnasium.

 

Orienteringsmøder for kommende elever
På mandag d. 8. januar kl. 19.30 slår vi dørene op til Orienteringsaften for kommende 1g elever og deres forældre. Det glæder
vi os til og vi har sammen med lærere og elever sammensat et program med både information og underholdning.

Lørdag d. 27. januar holder vi en Orienteringseftermiddag, primært for efterskoleelever og deres forældre, som ikke har
mulighed for at komme d. 8. januar.

I må meget gerne fortælle familie og venner om arrangementerne.

 

Uge 3 er rejseuge for 3g elever med idræt og sprog
I uge 3 rejser idræt B på skikursus til Wagrain i Østrig, Fransk A på sprogkursus i Paris, Spansk A på sprogkursus i Malaga og
Tysk A rejser til Berlin.

Det betyder, at der er mange lærere og 3g elever fraværende i denne uge og det kan påvirke andre elevers skemaer. Vi prøver
at planlægge moduler for alle klasser, men der kan være nogle aflysninger, som ikke kan dækkes af andre kolleger.

 

SRP og karakterer – lidt tålmodighed
3g eleverne afleverede SRP d. 21. december. Nu er lærere og censorer i gang med at læse besvarelser og votere karakterer.
Det er et stort puslespil med løbende votering, så karaktererne frigives først, når alle besvarelser er færdigbedømt.

 

GG studenter og deres videregående uddannelser - optag sommer 2017
Danmarks Statistik har offentliggjort tal for studenternes videre uddannelser efter gymnasiet både på landsplan og fordelt på de
enkelte institutioner.
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I sommer påbegyndte 398 GG studenter en videregående uddannelse (studenter fra perioden 2009-2017).

De fordelte sig på følgende uddannelser:

  

Størstedelen af vores elever tager 1 - 2 sabbatår, før de går i gang med en videregående uddannelse. Tallene fra de sidste 3
årgange viser, at 136 studenter fra årgang 2015 og 126 studenter fra årgang 2016 påbegyndte en videregående uddannelse i
2017, mens kun 31 studenter fra 2017 er gået direkte i gang med en videregående uddannelse.

  

OD dagen 8. november
Operation Dagsværk d. 8. november gik rigtig flot. Eleverne på GG samlede 225.000 kr. ind og blev nr. 2. på landsplan. Det er
imponerende flot gået, men er også et resultat af en stærk OD gruppe, som har arbejdet dedikeret for sagen.

  

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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