17.12.2020

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

Datoer, der er værd at huske...
21. december Elevernes juleferie
4. januar

Undervisningen begynder - virtuelt

11. januar

Undervisningen begynder - fysisk

25. januar

Virtuelt orienteringsmøde for kommende elever og forældre

Året på GG - et år i aflysningens tegn
2020 vil også på GG huskes som et år, hvor vi lagde planer, for så at justere planerne og endelig at aflyse dem. For så at lægge
nye planer, som så blev justeret og så aflyst osv.
De første planer, vi måtte aflyse, var 2g studieturen i marts - heldigvis efter lockdown, så alle elever var berettiget til at få deres
penge retur. Eleverne var meget kede af aflysningerne og håbede til det sidste, at det kunne lade sig gøre at komme afsted.
Eleverne elsker at komme på studietur, og programmerne for turene var lagt med masser af faglige, sociale og interkulturelle
aktiviteter. Eleverne og lærerne ønskede sig brændende en ny tur, og derfor planlagde vi at gennemføre en kortere tur til
udlandet i september for 3g eleverne, for senere at ændre turen til en Danmarkstur. Begge dele blev vi desværre nødt til at
aflyse :-(
Det samme gjorde sig gældende for årets festlige galla med Les lanciers. Den årlige idrætsdag i september blev aflyst og
ligeledes 1g elevernes Danmarkstur i november, som er meget vigtig ift. at få klasserne til at fungere godt sammen. Hertil
kommer undervisning, som med ultrakort varsel skal ændres fra fysisk til virtuel og vice versa. Listen er lang, og midt i dette
kaos står en gruppe unge mennesker, som glæder sig og håber for derefter at blive skuffede. Det er ikke let at navigere
hverken for elever, lærere og os andre.
Alt dette til trods, så synes jeg, at eleverne forholder sig til de nuværende forhold på en imponerende måde og i det store hele
følger de retningslinjer, der er på GG. De er frustrerede over ikke at kunne mødes så meget i andre sammenhænge, så måske
derfor virker de gladere for at kunne ses på GG og værdsætter det sociale samvær, de har med deres klasser.
Vi håber alle på, at næste år bliver bedre.

Undervisningen i uge 1 er virtuel
Eleverne begynder undervisning efter juleferien mandag 4. januar. Vi har imidlertid besluttet, at undervisningen den første uge
er virtuel, og at eleverne først møder fysisk op på GG mandag 11. januar.
Det har vi gjort for at begrænse evt. smitte i forlængelse af juleferien.

Virtuelt Orienteringsmøde - mandag 25. januar kl. 19.30
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Årets orienteringsmøde bliver virtuelt. Til vores orienteringsmøder plejer vi at have omkring 1.000 gæster, og det kan vi
naturligvis ikke gennemføre, som vi plejer.
Orienteringsmødet bliver i stedet virtuelt, og der vil være mulighed for tilmelding på hjemmesiden.
Planen er, at vi transmitterer fra GG, og her vil vi orientere om de mange muligheder, der er på GG. Det er selvfølgelig ikke det
samme som at være der selv, men vi arbejder på at lave en aften med generel information og mulighed for at besøge
forskellige virtuelle rum og få mere detaljeret viden.
Vi glæder os til at prøve det, selvom det er med nogen bæven.

Corona og test på GG
RegionH ønsker at teste alle 15-25 årige inden jul, og derfor var glæden stor hos os, da Gladsaxe kommune stillede et
testcenter op på GG. Vi lagde en plan, som kunne sikre, at alle vores elever kunne få en test.
Så let gik det som bekendt ikke. Mange borgere i andre aldersgrupper havde valgt at komme forbi og især den første dag var
køen alenlang. Det gjorde, at vi desværre blev nødt til at aflyse vores plan og opfordre eleverne til at finde individuelle
muligheder. Pressen blev opmærksom på dette problem, og tirsdag var der indslag i både TV-avisen, TV2 Lorry og på P4.
Onsdag var der opsat ekstra podestationer og tydelig skiltning, som gjorde opmærksom på, at testene var forbeholdt de unge,
hvilket betød, at mange af vores elever kunne møde op og blive testet.
Vi er naturligvis ærgerlige over dette forløb, for det gav så god mening at lægge et testcenter hos os.
Mere vil jeg ikke skrive om Corona her - alle forældre skulle gerne have modtaget en særskilt mail om dette fra mig i lørdags.

Aquatoriet - en meget vellykket ombygning
Gladsaxe gymnasium er bygget i 1956, og tegnet af arkitekterne Eva og Niels Koppel. Vi renoverer løbende på vores bygninger,
og den sidste store renovering er en ombygning af vores svømmesal. Svømmesalen er lille og er oprindelig tænkt som en
svømmesal til folkeskoleelever, den gang Buddinge skole var en del af GG’s bygningskompleks. Vi brugte den ikke meget, og de
tekniske installationer stod også over for en renovering.
I stedet for at få nyt teknisk anlæg, tænkte vi på, om vi kunne få en bedre udnyttelse af bygningen.
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Svømmesalen er nu ombygget til et auditorium med to tilstødende klasselokaler, som vi har taget i brug. Vi er utrolig glade for
resultatet, og ombygningen har fået flere omtaler pga. den unikke renovering og anvendelse af svømmesalen til et nyt formål.
Dels får Aquatoriet hædrende omtale i december udgaven af magasinet BYGGERI, og dels er det indstillet til Årets Arne i meget
fornemt selskab med store byggerier. Det er vi selvfølgelig ret stolte over.
Læs mere om Arkitektforeningen Årets Arne

Jeg vil slutte af med at ønske en glædelig jul og et godt nytår til alle GG-elever og deres familier. Vi glæder os til næste år med
håbet om at vende tilbage til et normalt skoleår med masser af fællesskabende aktiviteter.

Bedste julehilsener
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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