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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...

      26. januar  Orienteringsmøde for kommende elever kl. 13.00-15.00
      28. januar  Offentliggørelse af årets emne i AT for 3g-elever

5. februar  Årets musical "Happiness is a warm gun" kl. 19.30 (spilleperiode 5.-7. februar)
11.-15. februar  Elevernes vinterferie

13. marts  Åbent hus arrangement med Mogens Lykketoft om FN's 17 verdensmål kl. 17.00-19.30

 

Orienteringsmøder 7. januar og 26. januar 2019

Mandag d. 7. januar havde vi åbent hus for kommende elever og deres forældre. Det er altid en stor aften for os, fordi det giver
os mulighed for at fortælle om det at gå i gymnasiet og om Gladsaxe gymnasium i særdeleshed. Der var ca. 900 gæster, som
var mødt op på denne regnvåde aften i januar og spørgelysten var stor. Spørgsmål om gymnasiet, om transportafstand og ikke
mindst de nye optagelseskrav, fyldte meget.

På lørdag d. 26. januar kl. 13.00 - 15.00 afholder vi et orienteringsmøde i kantinen for efterskoleelever og andre interesserede.
Så hvis du kender nogle, som ikke nåede første orienteringsaften, kan de nå det endnu. Tilmelding til arrangementet sker på
skolens mail: post@gladgym.dk

 

Fordybelseslæsning for alle 1g-elever

I januar 2019 har vi påbegyndt et projekt, som hedder “Fordybelseslæsning” på GG. Projektet løber fra uge 3-17, og det er
kommet i stand i samarbejde med Gladsaxe Bibliotek.

Hver uge afsættes et halvt undervisningsmodul til 1g-elevernes læsning i bøger efter eget valg. Læsningen finder sted i klassen
sammen med en lærer, og det er uden digitale forstyrrelser, så der er slukket for alle computere, mobiltelefoner mm., mens
læsningen foregår.

Der er flere formål med projektet: Et af dem er at styrke elevernes generelle læseevner, et andet er at understøtte elevernes
almene dannelse ved mødet med fag- og skønlitteratur uden for de almindelige lektier, og sidst, men ikke mindst, håber vi med
dette initiativ at træne elevernes evne til fordybelse uden forstyrrelser fra digitale platforme.

 

Nye optagelsesregler til gymnasiet

Fra sommeren 2019 træder nye optagelsesregler i kraft for elever, som skal optages på gymnasiet. Elevens
adgangsforudsætninger er en UPV - en UddannelsesParathedsVurdering og elevens års- og eksamenskarakterer.

Meget kort fortalt. Eleven skal have en positiv UPV, et gennemsnit af alle standpunktskarakterer på 5,0 og dette skal bekræftes
ved folkeskolens afgangseksamen med min. 3,0 i gennemsnit for de lovbundne prøver. Hvis dette er opfyldt, så har eleven et
retskrav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse. Dette vil langt de fleste ansøgere opfylde.

Hvis ikke disse krav er opfyldt, så er der to muligheder for at blive optaget. Enten ved at eleven opnår 6,0 i gennemsnit ved
folkeskolens afgangsprøve eller ved, at eleven aflægger en faglig optagelsesprøve.

I kan læse mere om de nye regler på følgende links:

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelse

https://www.ug.dk/6til10klasse/gymnasiale-uddannelserungdomsuddannelse/nyereglerfra2019
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Det dynamiske skema

Jeg har haft nogle henvendelser fra bekymrede forældre vedrørende ændringer i elevernes skema og om eleverne får den
undervisning, de skal have.

Indledningsvis vil jeg gerne understrege, at vi løbende følger modultallet i de enkelte klasser, ift. lærere og fagene, for netop at
sikre, at eleverne får den undervisning, de skal have.

Vi har et dynamisk skema og der er løbende ændringer/justeringer. Som udgangspunkt lægger vi et grundskema med alle fag
og med ekstra antal moduler i alle fag, så der er en “buffer” ift. fx fælles aktiviteter, ekskursioner mv. Hvis I ser på Lectio, kan I
se, at modulerne har tre farver, de blå moduler er grundskemaet, de røde moduler er aflyste moduler og de grønne er
ændringer eller tilføjet moduler.

Hvert fag har en årsnorm med et antal moduler, samt et antal ekstra moduler, så der er plads til diverse aflysninger, ændringer
og evt. sygdom. Et fag som fx historie i 1g har som norm 30 moduler, men der ligger 33 moduler i skemaet. Hvis en klasse, af
en eller anden årsag, ikke når 30 moduler i historie i 1g, så ville vi kunne flytte nogle historiemoduler til 2g eller 3g, da det er et
treårigt fag og en evt. eksamen først ligger i 3g.

Så vi følger de enkelte fags modultal, for vi er jo også interesserede i, at eleverne får den undervisning, de skal have og bliver
så dygtige som muligt. Til sidst vil jeg gerne understrege, at I er altid velkomne til at skrive eller ringe, hvis I skulle have
spørgsmål til dette.

 

Velkommen hjem til vores 3g-elever

Nogle elever i 3g har i år fået et tilbud om en ekstra studierejse. Det er elever med sprog på A-niveau og elever med idræt på
B-niveau.

Sprogeleverne var på besøg i relevante lande, hvor de kunne øve deres sprog. Turene gik til Paris, Berlin og Malaga. Ud over
sprogskole var der også tid til kulturelle aktiviteter og sightseeing. Idrætseleverne deltog i et skikursus i Saalbach-Hinterglemm i
Østrig. De havde masser af sne og en fantastisk tur.

Vi siger velkommen hjem til alle de rejsende.

 

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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