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Datoer, der er værd at huske... 

21.  august Sidste frist for indbetaling af kr. 250 for Glumsøturen. Betaling via Gymbetaling.dk 

31. august 1g på introtur til Glumsø med en overnatning.  

05. september Møde om studieretningsvalg for 1g elever og deres forældre fra kl. 17.00-19.00 

07. september Ungdommens folkemøde for samfundsfagselever i 2g og 3g 

  

Første skoledag d. 14. august 2017 

Mandag oprandt den store dag, hvor årets 385 nye 1g-elever skulle begynde deres 

gymnasieuddannelse. Vi begyndte i Salen, hvor jeg bød velkommen og bl.a. gav dem disse tre 
råd:  

 en studentereksamen tages til hverdag 

 de skal passe deres skole 
 de skal være med til at bygge stærke, faglige fællesskaber 

Med det mener jeg, at det er det lange, seje træk til hverdag, der gør gymnasieelever til 
studenter. De skal deltage i det faglige, men også i det sociale liv på GG, f.eks. elevråd, 
musical, diverse udvalg og de skal indgå i faglige fællesskaber, både i deres grupper og i deres 
klasser. 

Resten af dagen forløb med forskellige fælles aktiviteter sammen med deres lærere og tutorer 
fra 2g. En dejlig dag, hvor selv solen skinnede på dem. 

  

Samvær uden for GG - Parken 

Elever på gymnasier har ofte steder, hvor de samles efter skoletid. På GG er det Rådhusparken 
uden for Gladsaxe Rådhus. Jeg kan forstå på eleverne, at det er en hyggelig tradition og at det 
er vigtigt for deres fællesskabsfølelse. Fra Rådhusets side, er de velkomne til at benytte 

Parken, hvis blot de opfører sig ordentligt og rydder op efter sig. 

Det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke må være nogen form for tvang til at drikke 

alkohol, og det har jeg også sagt til eleverne. Jeg ved, at nogle af eleverne desuden har planer 
om at tage i Dyrehaven fredag d. 18. august. Denne tradition er kun få år gammel og har, som 
sådan, intet med skolen at gøre. 

Jeg vil derfor opfordre til, at I taler med jeres unge om disse traditioner og om omfanget af 
alkoholindtag. I kan læse mere i denne lille folder, der handler om unge, alkohol og fester. 

  

Vi tager ansvar – alkoholkodeks 

Gladsaxe gymnasium er medunderskriver af et initiativ med titlen Vi tager ansvar. Det er et 
initiativ, som foreløbig 11 gymnasier er gået sammen om og som er et fælles kodeks for 
afholdelse af fester, cafeer, studieture og andre sociale arrangementer. Dette initiativ har vi 
taget sammen i en erkendelse af, at alkohol er en del af den danske ungdomskultur, men vi 

tager ansvar i forhold til at sætte nogle rammer og diskutere og begrænse alkohol i 
gymnasiesammenhæng. 

https://interactivepdf.uniflip.com/2/610313/1085451/pub/html5.html
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På GG er alle arrangementer som udgangspunkt alkoholfrie, det være sig introture, cafeaftener 
mv. Det er kun til gymnasiefesterne, at der udskænkes alkohol i form af øl og Somersby. I kan 
læse den fulde ordlyd på vores hjemmeside under Om GG - Profil - Alkoholpolitik 

  

Gymnasiereform - organiseringen i 1g 

I år er det første år med gymnasiereformen, og der er derfor meget nyt. På GG synes vi, at vi 
er godt forberedte på reformen og glæder os til at komme i gang. 

Grundforløbet er forkortet til 10 uger og i begyndelsen af november begynder 
studieretningerne i de endelige klasser. Inden da skal eleverne have undervisning i dansk, 
engelsk, samfundsfag, idræt og matematik. De skal desuden have Almen Sprogforståelse (ap) 

og Naturvidenskabeligt grundforløb (nv), som er en introduktion til naturvidenskab. Disse 
forløb afsluttes efter efterårsferien med en prøve. Begge karakterer vil indgå i deres 
studentereksamensbevis og vil, som noget nyt, tælle med i deres endelige gennemsnit. 

Eleverne skal desuden screenes i matematik og skal, efter en evalueringssamtale med en 
gymnasievejleder i begyndelsen af oktober, tilkendegive deres ønske til den endelige 
studieretning. 

Vi har valgt at lade eleverne begynde i 7 storgrupper på ca. 60 elever hver. De er inddelt efter 
deres ønske til kunstnerisk fag; mediefag, billedkunst, dramatik eller musik. Gruppernes 
størrelse kan derfor variere lidt. I grundforløbet vil alle deres aktiviteter foregå i denne 

storgruppe. Storgruppen er underinddelt i 4 klynger, på ca. 15 elever, og disse grupper har 
hver en lærer tilknyttet, som har specielt fokus på deres trivsel og på hvordan de kommer 
godt i gang med deres uddannelse. 

I de fleste af fagene udgøres holdet af to klynger, så de er ca. 30 elever i f.eks. dansk, engelsk 
og matematik. Klyngerne sammensættes forskelligt, så eleverne lærer flest muligt at kende. I 
almen sprogforståelse er hele storgruppen sammen, men der har de så tre lærere tilknyttet. 

Så det er 10 travle, men spændende uger, vores elever og vi går i møde. 

  

Med venlig hilsen 

Eva Krarup Steensen 

Rektor 

 


