
22.12.2019 Nyhedsbrev december 2019

https://gladgym.dk/admin/newsletters/newsletters/view/33/ 1/2

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

Datoer, der er værd at huske...
Orienteringsarrangementer:

14.  januar  Orienteringsaften for kommende elever kl. 19.30-21.30
25.  januar  Orienteringseftermiddag for efterskoleelever kl. 13.00-15.00

Andre datoer:

6.  januar  Skolestart for alle elever
16.  januar  Informationsmøde om Masterclass kl. 17.00

4.  februar  Premiere på årets musical

 

Orienteringsarrangementer i januar 2020

I januar afholder vi to orienteringsarrangementer for kommende elever.

Tirsdag d. 14. januar afholder vi den store orienteringsaften. På aftenen vil der være et program i Salen, besøg i en klasse samt
en masse informationsboder, hvor der er rig mulighed for at stille spørgsmål og blive inspireret.

Lørdag d. 25. januar afholder vi et mindre arrangement primært for efterskoleelever og andre, som var forhindret i at komme til
orienteringsaftenen d. 14. januar. Her vil vi gerne have tilmelding på post@gladgym.dk, så vi ved hvor mange, der kommer.

Så spred gerne datoer om arrangementerne til venner og familie.

 

Masterclass - et tilbud til folkeskoleelever, som gerne vil udfordres

Vi tilbyder to masterclass forløb i dette forår, der løber over 9 tirsdage fra kl. 15.00 - 16.30 på GG. Tilbuddene er til
udskolingselever i 8. og i 9. klasse, og første undervisningslektion er d. 21. januar.

Den ene er en masterclass i naturvidenskab, hvor eleverne arbejder med fagene fysik, astronomi og biotek. Elever, der deltog i
denne masterclass sidste skoleår, er velkomne igen, da det er nye forløb og emner, der bliver undervist i.

Den anden er en helt ny masterclass i fremmedsprog, hvor eleverne introduceres til fransk og spansk. Vi forventer ikke, at
deltagerne på forhånd har kompetencer inden for de to sprog, men de skal blot have en interesse for fremmedsprog.

Hvis du ønsker at deltage i en af vores masterclasses, skal du tilmelde dig pr. mail til loa@gladgym.dk. Hvis du ønsker mere
information om vores masterclasses, så kontakt uddannelseschef Jørgen Ravn Christiansen på jc@gladgym.dk, eller kom til
informationsmøde torsdag d. 16. januar kl. 17.00 på GG.

 

SRO for 2g og SRP for 3g elever

I løbet af tre år skriver alle elever tre større opgaver. I 1g skriver eleverne en Dansk-Historie opgave (DHO,) i 2g en
studieretningsopgave (SRO) og i 3g et studieretningsprojekt (SRP). Alle opgaver afleveres og skal forsvares ved en mundtlig,
individuel prøve. Ved prøven får de bl.a. feed back, som de kan bruge i den næste opgave og som optakt til den største
opgave, SRP.

Op til juleferien har 2g eleverne skrevet deres studieretningsopgave, som er afleveret d. 20. december, og som vil blive fulgt op
af en mundtlig prøve sidst i januar.
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3g eleverne har nu valgt fag og emne til deres SRP, de har fået to vejledere og i januar går deres vejledning i gang hen imod
skriveperioden i marts, hvor eleverne har undervisningsfri i to uger for at skrive denne opgave. Opgaven skal forsvares
mundtligt til eksamen til sommer. Det er en ny prøveform, som er indført med 2017 reformen.

 

Røgfri skoletid/ røgfri arbejdsplads pr. 1. august 2020

Et af indsatsområderne i dette års udviklingsplan er indførelsen af røgfri skole. Vi har indledt et samarbejde med Gladsaxe
Kommune, Region H og Kræftens bekæmpelse omkring initiativer, som skal gennemføres i foråret 2020. Arbejdet med en røgfri
skoletid handler ikke kun om rygning, men også tyggetobak og snus. Efterfølgende er der også indgået en bred politisk aftale
om røgfri skoletid, hvilket vi er glade for.

 

GG var repræsenteret ved COP25 i Madrid

GG har haft to deltagere, Theo og Anders 3z, med til COP25 i Madrid, blandt 40 unge fra resten af verden. Det er kommet i
stand via vores medlemskab af UNESCO asp skolenetværket.

Theo og Anders går på en studieretning med Geovidenskab A og har arbejdet med menneskets livsbetingelser på Jorden ift.
ressourcer, naturpåvirkninger, bæredygtighed og klimaforandringer.

Hjemmefra havde de arbejdet med et klimatilpasningsprojekt om problematikken ved kystbyers beliggenhed ved flodudløb til
havet, som de fremlagde for de øvrige unge ved COP25. På baggrund af dette, og de øvrige deltageres bidrag, arbejdede
ungdomsgruppen videre om at skabe et fælles projekt, som bl.a. Theo var udvalgt til at præsentere på den ’rigtige’ COP25-
konference.

 

Glædelig jul og på gensyn i det nye år

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.

https://gladgym.dk/
https://gladgym.dk/admin/newsletters/newsletters/view/33/%7Brecipient_unsub_url%7D

