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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...

14. juni  Orienteringsmøde kl. 17.00-19.00 for kommende elever i 1g og deres forældre
25.-27. juni  Sidste eksamen for elever i 3g
30. juni  Translokation kl. 10.00
2. juli  Elevernes sommerferie begynder - på gensyn 15. august

 

Idrætsdag på GG 2018
Den 3. maj var der idrætsdag på GG. En hyggelig og sjov dag, hvor klasserne – efter fælles opvarmning (i år ledet på fornem vis af 3uw) -
dyster mod hinanden i forskellige discipliner. Som altid blev dagen peppet ekstra op med udklædning, hvis overordnede tema elevrådet
hvert år beslutter - i år: ”Hvad skal jeg være, når jeg bliver stor?”. Jobtitlen skulle have klassens bogstav som begyndelsesbogstav, så der
blev både observeret Queens spille rundbold, Zumbainstruktører spille fodbold og Ejendomsmæglere i tovtrækningsduel.

Solen skinnede på de aktive unge mennesker og bidrog til optimale rammer for dagen. I år gik fairplayprisen til 3w, mens 3.e blev vindere
af idrætskonkurrencen. På en flot delt andenplads kom 2x, 2u, 1z og 1x, som heldigvis har mulighed for revanche næste år!

 

Udveksling med Avignon
I april havde GG besøg af en gymnasieklasse fra Avignon i Frankrig. Besøget foregik som et led i et sprogligt og kulturelt
udvekslingsprogram med vores franske venskabsgymnasium Lycée Philippe de Gérard, som vi for femte år i træk har fornøjelsen af at
samarbejde med.

De franske elever og deres lærere var her i en lille uge, hvor de boede privat hos 15 af vores franskelever. Sammen arbejdede hele
gruppen af elever i skoletiden med et engelsk-/fransksproget projekt om kultur og identitet. De fik desuden undervisning i musik, engelsk
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og Lanciers på GG, samt guidede ture på Christiania, på Frederiksborg Slot i Hillerød og på Karen Blixen museet ved Rungsted havn. Den
sidste aften rundede vi ugen af med en fest på GG, hvor alle medbragte hjemmelavede retter til en fælles buffet.

I maj var de danske elever så på genbesøg i Avignon. Et tæt program af undervisning på gymnasiet, sightseeing i og omkring
pavepaladset i Avignon, et besøg på rådhuset, en tur til middelhavsbyen Marseille samt private udflugter og aktiviteter med de franske
familier gjorde sit til, at der ugen igennem var fuldt fokus på at tale og forstå fransk. Og på at opleve hverdagen på et fransk gymnasium
og hjemme i de franske familier.

Tilbage på GG skrev Petra, 2m, blandt andet følgende fine ord om udvekslingen:”…mit franske er blevet forbedret, og vi har hygget os
socialt, både danskerne og franskmændene imellem, men også os fra GG, der var afsted sammen; vi har skabt minder og venskaber på
tværs! Det har været en virkelig god oplevelse og jeg vil klart anbefale andre at tage afsted, hvis muligheden kommer igen næste år! ”

 

Møde for kommende 1g elever og deres forældre
Torsdag den 14. juni afholder vi møde for de kommende 1g elever og deres forældre. Her har eleverne mulighed for at se deres nye
kammerater og forældrene mulighed for at høre lidt mere om gymnasiet og livet med en gymnasieelev.

 

Årsprøver og eksamener
Så er eksamenstiden over os.

Det er en tid med andre rytmer, og hverdagen ændrer sig for både elever og lærere. For eleverne betyder det, at der ikke er noget fast
skema, og at de selv skal disponere over deres tid i forberedelsen til prøver og eksamener. Hvis I vil se jeres søns/datters planer for prøver
og eksamener, kan de ses i Lectio under elevens navn.

Alle 1g elever skal til en mundtlig prøve i deres Dansk-Historieopgaven (DHO). Det er en vigtig prøve, da det er den første af tre prøver,
hvor eleven skal forsvare en større skriftlig opgave. Formålet er, at eleverne får feedback på deres opgave og på, hvordan de kan arbejde
videre hen imod den næste opgave, som ligger i 2g. Alle 1g elever skal desuden til en obligatorisk årsprøve i mundtlig matematik, samt
evt. andre årsprøver eller mundtlige eksaminer i f.eks. et kreativt fag, fysik, samfundsfag alt efter deres studieretning.

Eleverne i 2g har været til en prøve i AT (almen studieforberedelse) i et forløb om historie og sprog, samt et antal skriftlige og/eller
mundtlige eksaminer i afsluttende fag, som f.eks. engelsk, matematik, religion.

Alt efter, hvor mange eksamener 3g eleverne har afviklet i 1g og 2g skal de op i min. tre skriftlige eksamener, samt et antal mundtlige
eksamener. Alle 3g elever afslutter med en eksamen i AT.

 

Karakterer og den endelige eksamen
Eleverne går meget op i deres karakterer, og de har stor fokus på eksamen. Det skal de selvfølgelig også have, eksamen er vigtig, men
hverdagens arbejde er dobbelt så vigtig.

En typisk studentereksamen består af 12 fag på forskellige niveauer med en række karakterer. Karaktergennemsnittet på det færdige
bevis beregnes ud fra et gennemsnit, hvor fagene, alt efter niveau, vægter forskelligt. Et samlet bevis har 32 karakterpoint, hvoraf
årskarakter vægter ca. 2/3. Den sidste 1/3 er karakterer afgivet ved eksaminer, herunder SRP.

Et A-niveau fag, som f.eks. dansk, kan indgå med en vægt på min. 3 point. Den mundtlige og skriftlige årskarakter vægter 1 point hver,
den skriftlige eksamen vægter 1 point og en evt. mundtlig eksamen vil vægte 1 point.

Vi oplever, at elever kan være meget bekymrede over en eksamen. Ved offentliggørelsen af eksamensplanen talte jeg med en elev, som
var meget frustreret over at skulle op i oldtidskundskab. Jeg forklarede hende, at hun dels havde god tid til at læse faget op og dels, at en
mundtlig eksamen kun er 1 point ud af 32 point. Jeg tror det satte eksamen i det fag lidt i relief.

Jeg tænker, at denne forståelse er god at have i baghovedet, når I taler med jeres unge, både før og efter en eksamen.

 

Velkommen til 3g’ernes gæster den 25. – 27. juni
Den sidste eksamen er en stor begivenhed for både den unge og hans/hendes pårørende, og vi byder alle velkommen i disse dage.

På GG ønsker vi, at alle elever får ro til den sidste eksamen, og der er derfor begrænset adgang til områderne omkring klasselokalerne.
Hver kommende student kan vælge at tage 2 voksne personer med ind på gangen. Resten af gæsterne må vente i skolegården eller i
kantinen af hensyn til de øvrige eksaminander.

Vi beder jer respektere dette og glæder os til at se jer til nogle hyggelige dage med glade studenter.

 

Translokation lørdag den 30. juni kl. 10.00
Hver student får to billetter til translokationen, når de har afleveret alle bøger i bogdepotet. Hvis I ønsker at komme flere, så vil der være
mulighed for at se translokationen ved en transmission i kantinen.
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Arrangement i Salen varer til ca. kl. 11. 45. Derefter samles studenterne i skolegården og afventer signal til at løbe tværs over rundkørslen
over til Rådhuset, hvor Borgmester Trine Græse (selv student fra GG) venter med en tale og en lille forfriskning. Derefter løber vi samlet
tilbage - tværs over rundkørslen igen. Studenterne forventes at køre fra GG omkring kl. 12.30.

Vær opmærksom på, at der er begrænset parkering pga. studentervognene, så kom i god tid eller parkér på Rådhusets parkeringspladser.

På gensyn – vi glæder os.

 

Med venlig hilsen

Eva K. Steensen

rektor

 
 

Du modtager denne mail da du er tilmeldt vores nyhedsbrev og det er vi glade for.
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