12.3.2020

Gladsaxe Gymnasium-mail - Information vedr. Coronavirus 12. marts 2020

Henrik Ahrenst <ah@gladgym.dk>

Information vedr. Coronavirus 12. marts 2020
1 meddelelse
Gladsaxe gymnasium <post@gladgym.dk>
Send svar til: "post@gladgym.dk" <post@gladgym.dk>
Til: ah@gladgym.dk
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Hvis du har problemer med at læse denne mail, kan du læse mailen i din browser

Kære alle forældre til elever på Gladsaxe gymnasium
Statsministeren har meddelt, at ”Studerende på ungdoms- og videregående uddannelser sendes hjem med øjeblikkelig
virkning.” Det betyder, at al undervisning fra og med i dag og de næste 15 dage vil blive afholdt som virtuel undervisning.
Som udgangspunkt har alle elever ret til undervisning. Vi vil derfor, i det omfang det er muligt, gennemføre undervisningen
virtuelt, så eleverne får den undervisning, de har krav på.
De enkelte lærere vil orientere eleverne om, hvad der skal foregå i de enkelte moduler.
Vi vil løbende følge op med orienteringer og instruktioner – så følg med på vores hjemmeside.
Jeg har i dag skrevet til eleverne – se nedenstående. Jeg har opfordret dem til at undgå indbyrdes kontakt i lukkeperioden af
hensyn til smittefare. Jeg vil opfordre til, at I tager en dialog med jeres unge, det er meget svært for dem at forstå situationen og
de nødvendige tiltag.

Kære alle GG elever
GG er lukket foreløbig i 14 dage, det betyder ikke, at I har fri fra undervisningen!
Det er en nødvendig situation, som vi alle skal være med til at løse på den bedste måde.
Jeres undervisning er ikke aflyst, men vil foregå på alternative måder. Heldigvis har vi mulighed for at afvikle undervisning
virtuelt.
I skal derfor følge jeres skema fra i morgen fredag og følge jeres undervisning i de planlagte tidsrum.
Jeres lærere vil udarbejde materiale til de planlagte moduler, og de vil registrere jeres deltagelse.
Formålet med at sende os alle hjem er, at vi skal være adskilte for at begrænse smittefare. Det betyder, at I skal være hjemme
alene, og at I holder kontakt med jeres kammerater på andre måder. Meningen er, at I er adskilte og ikke bringer smitte videre.
Som statsministeren sagde i går, så er der brug for, at vi tager dette meget alvorligt. Det gælder også jer.
Så I skal følge med på Lectio, på jeres GG mail og være aktive i den virtuelle undervisning. Hvis I har spørgsmål til
undervisningen, så kontakt jeres respektive lærere. Hvis I har generelle spørgsmål, så kontakt undertegnede.
Det vil kræve en ekstra indsats af jer, men det er vi helt sikre på, at I sagtens kan :-)
Bedste hilsener Anne og Eva
PS: I skal orientere jeres forældre om dette og sige, at de kan følge med på GG’s hjemmeside og at de kan tilmelde sig
nyhedsbrevet, hvis de ikke allerede er tilmeldt.
-Med venlig hilsen
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0edfcf764c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1660971755486009354&simpl=msg-f%3A16609717…
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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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