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Datoer, der er værd at huske...
3. september

Møde for 1g elever og forældre om studieretninger

4. september

Idrætsdag for alle elever

10. september
6. oktober
14.-18. oktober

Sidste frist for valg af studieretningspræsentationer - 1g elever
Sidste frist for valg af studieretning - 1g elever
Efterårsferie

Møde tirsdag den 3. september kl. 17.00-19.00 for forældre og elever i 1g

- Hvilken studieretning skal jeg vælge?
De nye 1g elever er i gang med et 10-ugers grundforløb, som dels skal introducere dem til at gå i gymnasiet, og som dels skal
afklare dem ift. deres valg af studieretning.
En del af denne afklaring sker ved nogle præsentationsdage, hvor hver elev har mulighed for at vælge tre præsentationer af
forskellige studieretninger og hermed få kendskab til fagene i studieretningen og nogle af de emner, som de vil komme til at
arbejde med. På mødet den 3. september vil vi gennemgå, hvilke muligheder for studieretninger der er, og opfordre til, at
eleverne går til disse præsentationer med stor nysgerrighed - mere om dette på mødet.
Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Skolestart
Tirsdag den 13. august begyndte 360 1g elever på GG svarende til 13 klasser.
Det er altid en stor dag for os alle sammen og dejligt at kunne byde nye elever velkommen til deres gymnasieliv. Der er altid en
helt særlig stemning den dag. De nye elever er spændte og glæder sig selvfølgelig, men det gør vi andre også. Jeg tænker, at de
var ekstra spændte i år, fordi de ikke på forhånd vidste, hvilke storgrupper og klynge de var placeret i pga. de nye
optagelsesregler. Årets tutorer var klar til at modtage de nye elever og har sammen med lærerne afviklet et introprogram med
fokus på fællesskabende aktiviteter.

Vejret har været nogenlunde, så introprogrammet kunne afvikles uden aflysninger.
Den første del af introforløbet blev afsluttet med en introcafé sidste torsdag, og vi håber, at de nye elever føler sig godt modtaget
på GG, og at de føler sig som en del af fællesskabet.
På onsdag er der idrætsdag, hvor alle klasser dyster imod hinanden i 10 forskellige discipliner som fx basket skud, sjipning og
rundbold.
Tutorerne og lærerne synes, at de nye 1g elever har givet et rigtig godt indtryk, og at de er kommet godt fra start.
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Projekt Gymnasiet “fuld af liv”
Gladsaxe gymnasium er en del af et forskningsprojekt, som hedder Gymnasiet “fuld af liv” i samarbejde med Kræftens
bekæmpelse og Statens Institut for Folkesundhed. Baggrunden for projektet er at sætte fokus på unge og deres holdning til og
forbrug af alkohol.
Det er et projekt, der løber i hele dette skoleår, og der vil være en række initiativer med oplysning, debat og aktiviteter med fokus
på fællesskab uden, at alkoholen er i centrum.
Vi præsenterede projektet til 1g forældremødet i juni måned og årets tutorer er også blevet introduceret til Gymnasiet “fuld af
liv”, som en del af deres tutorforberedelse. Senere vil café- og festudvalg også blive involveret. Endelig vil alle GG elever også
høre om projektet.
Vi har som voksne alle en rolle at spille ift. de unge og deres holdninger til alkohol, det gælder først og fremmest jer forældre,
men naturligvis også lærerne og ledelsen her på GG.
Læs mere om projektet på deres hjemmeside.

GG elever med geovidenskab på Grønland
En af de studieretninger GG tilbyder er geovidenskab, som er en naturvidenskabelig studieretning med fokus på klima, energi,
miljø og jordens ressourcer. I den forbindelse fik GG et legat til at sende 5 elever og 1 lærer til Grønland i tre uger henover
sommerferien for at afprøve praktisk naturvidenskab i felten.
Arrangementet afholdes hvert år af JSEP/JointScienceEducationProjekt, som er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet i
Grønland og det amerikanske Dartmouth University fra New Hampshire. Det overordnede tema var klimaforandringer i Arktis. Fra
GG deltog 5 elever fra 2z, 5 amerikanske collegestuderende og 10 grønlandske elever.
I kan læse mere om turen her.

Gode råd fra juni mødet til forældre med unge i gymnasiet
I juni afholdte vi møde for kommende elever og deres forældre. Her gav vores coach og lektor Casper Olsen nogle gode råd til
forældre til unge i gymnasiet.
Konkrete råd når jeres unge begynder på GG
Lyt til jeres unge! Husk at det er den unge, der ved mest om at være ung, så tal mindre og lyt mere!
Tal med jeres unge! Spørg ind til deres klasse og lærere og yndlingsfag/hadefag. Diskutér karakterernes betydning!
Sørg for at jeres unge får noget godt at spise!
Sørg for at jeres unge får søvn nok! Der anbefales 8-10 timer i alderen 14 til 17 år.
Det er en god idé at opmuntre jeres unge til at fortsætte deres fritidsaktiviteter i deres gymnasietid.
Tag jeres unge alvorligt, særligt deres problemer, mobning, ensomhed og stress.

Med venlig hilsen

Eva K. Steensen
rektor
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