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Datoer, der er værd at huske...
07. oktober

Sidste dag for ønsker til studieretning for 1g-elever

07. oktober

Sidste frist for valg af fag til StudieRetningsProjekt (SRP) for 3g-elever

08.-12. oktober

Mundtlige prøver i Naturvidenskabeligt grundforløb (nv) for 1g-elever

15.-19. oktober

Elevernes efterårsferie

26. oktober

Skriftlige prøver i Almen Sprogforståelse (ap) for 1g-elever

29. oktober

1g eleverne begynder i deres studieretningsklasser

06. november

Forsamlingshusarrangement om det amerikanske midtvejsvalg

08. november Møde for 1g-elever og deres forældre i studieretningsklasserne

Afklaringssamtale om studieretningsvalg for 1g-elever
1g-eleverne har været igennem en serie af aktiviteter op til deres valg af studieretning.
I sidste uge var alle elever til en matematikscreening, som er en faglig vurdering af elevens matematikniveau. I denne uge har
hver elev haft tre studieretningspræsentationer af én dags varighed efter eget valg, og på onsdag får hver elev et dokument
med nogle meget foreløbige vurderinger af deres faglige niveau og deres deltagelse i undervisningen. (Dette dokument kan I,
som forældre, sagtens bede jeres unge mennesker om at se). Eleverne har desuden talt med deres klyngementorer om deres
overvejelser ifm. det kommende studieretningsvalg.
Alle disse overvejelser og vurderinger skal indgå i den personlige afklaringssamtale, som hver elev skal have med en
gymnasievejleder i perioden 27. september - 5. oktober.
Eleven skal afgive sine endelige ønsker til studieretning senest den 7. oktober i Lectio. Vi beder eleven om at afgive to ønsker
og forsøger naturligvis at opfylde så mange 1. prioritetsønsker som muligt, men har brug for et alternativ, hvis vi ikke kan
opfylde 1. ønsket.
Jeg vil opfordre jer til, at I spørger og lytter til jeres unge menneskers overvejelser og udfordrer dem på deres valg. Jeg ved
godt, at den videre uddannelse ligger langt ude i fremtiden, men det vil være godt at orientere sig i de muligheder, de
forskellige studieretninger giver. Dette kan gøres på: http://gladgym.dk/uddannelsen/studieretninger/, hvor man, udover
præsentationen af vores studieretninger, også kan få mere information om, hvilke videregående uddannelser de enkelte
studieretninger giver adgang til.

Overfald på unge i Gladsaxe og initiativ til Natteravne
I den sidste tid har der været nogle episoder med overfald på unge mennesker i Gladsaxe, hvor de har fået frastjålet telefoner
og diverse kort. To af forholdene er desværre sket for elever fra Gladsaxe gymnasium og begge forhold er meldt til politiet. Jeg
vil gerne understrege, at episoderne er foregået uden for vores matrikel, men det skaber naturligvis utryghed.
Jeg har talt med eleverne fra GG, der har været udsat for overfald, og jeg har opfordret alle elever til at være ekstra
opmærksomme og passe på hinanden, når de færdes i det offentlige rum. Jeg har desuden været i kontakt med SSP i Gladsaxe,
og de er meget opmærksomme på disse episoder og er i løbende kontakt med politiet.
Endelig er jeg er blevet kontaktet af en forælder, Maude A. Stærmose, som gerne vil gøre noget aktivt for at skabe tryghed.
Hun har undersøgt muligheden for at starte en lokalforening af Natteravnene og vil meget gerne i kontakt med andre
interesserede forældre. I kan skrive til Maude på mastaermose@dow.com eller ringe på 2852 0220.
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Invitation til
om det amerikanske midtvejsvalg - tirsdag den 6.
november fra kl. 17.00 - 18.30 med David Trads
Kom og bliv klogere på det amerikanske midtvejsvalg.
Vi har inviteret journalist og forfatter David Trads, som har et indgående kendskab til amerikanske forhold. Han vil holde
foredrag om den politiske situation i USA med Donald Trump som præsident og han vil specielt komme ind på den politiske
situation ved midtvejsvalget, som netop foregår den 6. november.
Han holder foredraget to gange, først for alle samfundsfagselever i 2g og 3g i skoletiden og derefter for elever, forældre og
andre interesserede kl. 17.00. Foredraget foregår i kantinen.
Alle er velkomne - vi glæder os til at se jer.

1g gymnasiestart - Puttefester og andre lignede aktiviteter
Pressen har i den sidste måneds tid haft fokus på gymnasieelever og især på 1g-elevernes start på gymnasierne, bl.a. med
historier om seksualiserede velkomstritualer og puttemiddag, som er klart uacceptable.
På Gladsaxe gymnasium har vi generelt ikke udfordringer med særlige, anstødelige ritualer eller andre lignende traditioner. Det
betyder ikke nødvendigvis, at de ikke findes, men vi har en god dialog med eleverne omkring uacceptabel adfærd med respekt
for andres grænser.
For os er det vigtigt, at alle elever føler sig velkomne på GG og føler, at de kan være en del af fællesskabet uden at skulle
igennem ydmygende seancer. Det er en vigtig dialog og den vil vi fortsat have med eleverne.

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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