
 

Datoer, der er værd at huske... 

10.  januar  Orienteringsaften kl. 19.30 - virtuel 

22.   januar  Orienteringseftermiddag kl. 13.00 

14.  februar  Elevernes vinterferie i uge 7 

 

Orienteringsaften 10. januar 2022 - nu virtuel  

Mandag 10. januar 2022 afholder vi orienteringsaften for kommende elever og deres forældre. Vi havde 

håbet på at kunne slå dørene op for besøgende gæster, men besluttede i sidste uge, at den bliver virtuel, da 
vi ikke anså det som realistisk at afholde en aften med 1.200 mennesker på GG. Det har vist sig at være en 

rigtig beslutning. I stedet afholder vi en virtuel aften med en 1/2 time fælles introduktion til GG, og de 
mange muligheder vi kan tilbyde. Bagefter kan man gå på opdagelse i forskellige virtuelle rum og høre mere 
specifikt om studieretninger, elevaktiviteter mm. Se vores hjemmeside for yderligere information. 

Vi afventer fortsat, i hvilken form orienteringseftermiddagen 22. januar kan afholdes. 

 

Gallafest 

       

Vi nåede at afholde en forrygende galla sidste fredag i november. Ingen af de nuværende elever har oplevet 
en gallafest på GG før, så der var høje forventninger til aftenen.  

https://gladgym.dk/newsletters/ct/02566fdec6b199c96524967079846505/f07f5f86c20da273b3f72c8871f37425/c7424a4ff9409d582ac3493ce96cb50d?url=https://gladgym.dk/ny-elev/orienteringsmoede


Aftenen startede med, at 3.g’erne spiste i kantinen, hvor deres lærere serverede for dem. Bagefter kom 

1.g’erne og 2.g’erne, og så dansede alle elever (og en enkelt lærerkvadrille) Les Lancier i salen under 
balloner og Danmarks største diskokugle. 

Alle klassetrin dystede om at vinde deres årgangskonkurrence, og idrætslærerne var, som altid, de hårde og 
retfærdige dommere, der lægger mærke til, hvem der har helt styr på koreografien og kan holde både 
opmærksomheden og takten. 

GG’s elevband Young Guns, spillede efterfølgende på scenen under stor jubel, inden de veg pladsen for GG's 
eget lærerband, som også gav et par numre. Herefter var der DJ og dans. 

En dejlig aften og med nye traditioner med en 3.g middag. 

 

Status på Coronapas og COVID19 på GG 

De gældende retningslinjer er nu, at alle elever og medarbejdere skal kunne fremvise et gyldigt coronapas 

for at være på GG. Vi har derfor kontrolleret coronapas den sidste måned, en kontrol vi intensiverede i sidste 
uge. Omfanget af smitte på GG har ligget på et beskedent niveau siden efterårsferien med ca. 1-2 

smittetilfælde per dag, dog med lidt flere i sidste uge. Derfor valgte vi også, at mandag og tirsdag i denne 
uge er virtuel undervisning.  

Det er altid svært at vide, hvor man bliver smittet, men det er vores erfaring, at eleverne i høj grad smittes 
uden for GG, enten i deres nærmeste familie eller ifm. sociale, private arrangementer.  

Vi forventer, at eleverne starter normalt efter juleferien onsdag 5. januar bl.a med krav om mundbind og 
begrænsninger ift. samvær på tværs af klasser. Eleverne vil få særskilt mail om dette, inden de starter. 

Det vil være en god idé, at eleverne har taget en test tirsdag 4. januar, før de møder på GG.  

  

Fordybelseslæsning i 1. og i 2.g 

Gladsaxe gymnasium ønsker at træne elevernes evne til fordybelse. Hver uge læser eleverne i 1. og 2.g 45 

minutter i et modul i en bog, de selv har valgt. I læsetiden er der fuldstændig ro i klassen - alle former for 

smartphones og computere er slukkede og lagt helt væk. Ro, fordybelse og koncentration kan have trange 
kår i nutidens travle ungdomsliv, og vi mener, det er vigtigt at give de unge menneskers sind et “pusterum” 

en gang imellem. De får en mulighed for at fordybe sig i litteraturens universer - og vi tror på, at det er godt 
for elevernes almene dannelse. Den sammenhængende læsetid er også med til at udvikle elevernes 
generelle læsekompetence. 

Projektet har kørt de sidste tre år, men har desværre været noget påvirket af nedlukningsperioderne. Nu 

håber vi, at læseseancerne kan afvikles som planlagt i foråret fra uge 2 frem til påske. Vi indledte dette 
skoleårs læsning i november.  

I kan hjælpe jeres unge mennesker ved at spørge ind til, hvad de læser, og hvordan de oplever det - og ved 
at minde dem om at huske at medbringe bogen, når det er aktuelt. Læsetidspunkterne vil fremgå af 
skemaet i Lectio. 



Afsked med vicerektor Anne Krarup 

Vicerektor Anne Krarup afsluttede sit arbejdsliv 1. november, og jeg vil gerne takke Anne for et særdeles 
godt og konstruktivt samarbejde gennem mange år. 

Velkommen til ny vicerektor Line Marie Svensson 

Vi har ansat en ny vicerektor, som starter efter nytår. Det er Line Marie Svensson, som kommer fra en 
stilling som uddannelseschef på Rungsted Gymnasium. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med Line. 

  

Med ønsket om en glædelig og forhåbentlig hvid jul, samt et rigtig godt nytår. 

  

 

  

De bedste julehilsner 

Eva K. Steensen 

rektor 

  

 

 

 

https://gladgym.dk/newsletters/ct/02566fdec6b199c96524967079846505/ffbd1d18b207e98a2157da1ec23855e5/c7424a4ff9409d582ac3493ce96cb50d?url=https://gladgym.dk

