
20.6.2019 Nyhedsbrev juni 2019

https://gladgym.dk/admin/newsletters/newsletters/view/30/ 1/2

Hvis du har problemer med at læse denne mail, kan du læse mailen i din browser

Datoer, der er værd at huske...

      19. juni  De skriftlige eksamenskarakterer offentliggøres
      24.-26. juni  Årets studenter springer ud

13. aug.  1g elevernes begynder
14. aug.  2g og 3g eleverne begynder

Studenterne springer ud

I næste uge vil alle 3g elever afslutte deres eksamener, og de afslutter alle med AT-eksamen.

Det er en festlig uge, og hele gymnasiet syder af forventning og glæde over, at eksamen nu er afsluttet, og den eftertragtede
hue kan iføres.

Det er også nogle dage, hvor der er mange familiemedlemmer og andre gæster på gymnasiet for at fejre, at netop deres unge
menneske er blevet student.

For at eksamen forløber bedst muligt for alle elever, har vi nogle retningslinjer for, hvor forældre og familie må opholde sig og
eleverne har fået flg. information, som vi også vil bede jer om at respektere.

HUSK:

at ved eksamen skal der være fuldstændig ro på gangene
at du kun må være på gangene i forbindelse med din egen eksamen
at du må have max. to familiemedlemmer med på gangen

Det betyder, at eleven kan vælge at tage max. to familiemedlemmer med på gangen til at vente på sig, når de kommer ud fra
deres eksamen. Resten af jeres familie og venner må vente et andet sted. De er velkomne til at opholde sig i skolegården eller i
kantinen, hvor vi har stillet borde op med blomster og flag.

Vi glæder os til at se jer.

 

Translokation - lørdag 29. juni kl. 10.00

Hver elev får udleveret 2 billetter til translokationen, når de har afleveret deres sidste bøger.

Translokationen afholdes i Salen og begynder kl. 10.00 og forventes afsluttet kl. ca. 11.30. Dørene vil blive åbnet ca. 9.40 og de
første rækker af stole vil være reserveret til studenterne.

Programmet er som følger:

kl. 10.00: Translokation
kl. 11.45: Vi samles i basketgården og gør klar til at løbe tværs over rundkørslen
kl. 12.00: Borgmester Trine Græse venter og er vært ved et lille glas i Parken
kl. 12.30: Afgang fra GG’s parkeringsplads

Der vil være storskærm i kantinen, hvis I har familie, der ønsker at være lidt med.

Vi glæder os til at se jer.

 

Møde for kommende 1g elever
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I sidste uge holdt vi møde for de kommende 1g elever og deres forældre. Vi ville gerne have haft inddelt dem i deres
storgrupper og klynger, men pga. de nye optagelsesregler, har vi desværre ikke overblik over de kommende elever endnu.

Mødet var meget godt besøgt, og det var dejligt at se den opbakning fra forældre de unge har. Udover diverse praktiske
oplysninger, orienterede vi om det at være forældre til en teenager og om et kommende projekt Gymnasiet Fuld af Liv, som vi
deltager i, i samarbejde med Statens institut for folkesundhed.

Alle kommende elever har indgivet et ønske til et kunstnerisk fag og til et 2. fremmedsprogsfag. Af hensyn til vores storgruppe-
og klyngesammensætning vil vi meget gerne have et alternativt ønske til det kunstneriske fag. Så vi vil bede jer om, at jeres
datter/søn skriver et evt. alternativt kunstnerisk fag til os. På GG tilbyder vi billedkunst, dramatik, mediefag og musik. De skal
skrive deres alternative ønske til mo@gladgym.dk

Der var desuden nogle ønsker fra nogle forældre om at få nogle af pointerne fra vores slides tilsendt. De vil komme med i
næste nyhedsbrev lige i begyndelsen af juli.

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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