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Datoer, der er værd at huske...

1.  marts  Sidste frist for ansøgning til ungdomsuddannelse
10.-23.  marts  3g SRP-skriveperiode
10.-12.  marts  2g SRO-skrivedage

29.  marts  Påskeferie til og med 5. april

 

Ansøgning til GG - frist 1. marts
HUSK, der er ansøgningsfrist til ungdomsuddannelser mandag den 1. marts kl. 23.59.

På GG optager vi normalt alle 1. prioriteter uanset bopæl, men sidste år havde vi usædvanligt mange ansøgere, så vi måtte
desværre afvise mange 1. prioritetsansøgere.

Så hvis du kender en ung, som gerne vil på GG, er mit råd, at hvis den unge vil være sikker på at komme i betragtning til en
plads på GG, er det vigtigt at søge os som 1. prioritet.

 

Genåbning - desværre ikke i denne omgang
Ligesom eleverne havde vi håbet på, at vi snart kunne mødes på GG igen. Men desværre er situationen i Hovedstaden og
Gladsaxe og omegn ikke til en åbning endnu. Eleverne er selvfølgelig skuffede, selvom de jo godt havde luret, hvilken vej det
gik. De nuværende restriktioner gælder foreløbig indtil 5. april. Vi afventer en ny udmelding.

En ting er dog sikkert, og det er, at vi forventer, at elever og personale skal testes to gange pr. uge, så vi kan minimere risikoen
for smitte. Jeg var i P4 København i sidste uge, og udtalte mig bl.a. om min holdning til elever, som ikke vil testes. Det er ret
enkelt, hvis eleverne skal tilbage, så skal de testes. Ellers kan vi ikke håndtere en genåbning og sikre minimering af smitte. Det
er vigtigt, at både elever og personale er så sikre som muligt på, at de ikke er smittebærere.

Vi afventer videre udmelding.

 

Trivsel

https://gladgym.dk/newsletters/view/b5149641c38869deee4d37c703bf8900/c7f4cbcfcc2b5e1600d0e0151f9cfd4d/
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Eleverne er udfordrede med alt for meget skærmtid og alt for lidt socialt samvær. De savner hverdagen og samværet med deres
kammerater og lærere - det ved I bedre om nogen.

Vi forsøger med forskellige tiltag, der kan gøre hverdagen lidt mere overskuelig for dem.

Før vinterferien lavede vi om på vores skema, så eleverne får en times frokostpause midt på dagen. Det er så hensigten, at
eleverne kommer væk fra skærmen og får tid til frisk luft og ikke mindst noget sollys.

I undervisningen arbejder lærerne med variation og med at finde på alternative måder at formidle på. Det kan være, at eleverne
skal høre en podcast eller de skal ud og dokumentere forskellige ting på deres vej, som de skal bruge i undervisningen.

Klassens koordinatorer tager forskellige initiativer til fælles aktiviteter, og gymnasievejledere taler med elever, som har det
svært. I ganske særlige tilfælde har vi mulighed for at tilbyde elever, der af forskellige årsager ikke kan arbejde hjemme, en
arbejdsplads på skolen. Dette foregår efter aftale med elevens gymnasievejleder.

Vi skriver fortsat en bulletin til eleverne hver tirsdag og fredag om stort og småt, og forsøger at holde kontakten den vej også.
Desuden har vi opslag på vores Facebook og Instagram med små konkurrencer.

I forrige uge nominerede eleverne klassekammerater, som de syntes fortjente en ekstra opmærksomhed, og jeg var forbi
vinderne med goodiebags og til en lille snak. Det var en dejlig oplevelse - for selvom eleverne er trætte af hele situationen, så
tager de det alt i alt meget pænt.

Vi fortsætter med at have fokus på elevernes trivsel - og især nu hvor nedlukningen fortsætter noget tid endnu.

 

StudieRetningsProjekt - SRP
Fra 10. marts og 2 uger frem skal alle 3.g elever skrive deres SRP opgave. Det er en selvstændig opgave med et tema, som
behandles i to fag. SRP vejledningen har været i gang siden jul, og eleverne har fået individuelle vejledninger til litteratursøgning
og til indkredsning af deres emne. Det er en selvstændig opgave, som skal fremlægges, diskuteres og perspektiveres ved en
mundtlig eksamen til sommer.

Eleverne arbejder selvstændigt, men skal virtuelt møde ind en gang om dagen for at tale med en lærer og de andre kammerater.
Her kan de vende evt. faglige udfordringer og få ideer til, hvordan de kommer videre

Som forældre står man på sidelinjen, men I har en vigtig rolle her ift. til at lytte og opmuntre jeres unge menneske i forløbet. Få
dem til at fortælle, hvad de skriver om, for det er en del af processen at kunne formulere sit emne og præsentere det for andre.

Hertil kommer at få dem ud i den friske luft og selvfølgelig almindelig opvartning :-)

 

Eksamen - sommer 2021
I begyndelsen af februar kom en politisk aftale omkring eksamen sommer 2021 på plads. Aftalen betyder, at eleverne skal til
færre eksamener, end de plejer, og at undervisningsåret forlænges, når de kommer tilbage efter nedlukning.

Vi får besked fra ministeriet, om hvilke/hvilket fag hver enkelt elev skal til eksamen i.

I 2021 skal alle elever til eksamen:

1g eleverne skal til én mundtlig eksamen ud af typisk tre mulige, og 2g eleverne skal til én mundtlig eksamen typisk ud af fem
mulige.

3g eleverne skal til fire eksamener i alt. Skriftlig eksamen i dansk og mundtligt forsvar af deres SRP opgave ligger fast. Hertil
kommer to mundtlige prøver i fag på A-niveau. Det kan være i deres studieretningsfag eller i dansk og historie.
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Snus - et tiltagende problem
Vi har løbende fokus på sundhedstiltag og på en dialog med vores elever omkring indtagelse af alkohol og rygning. Det
fortsætter vi med.

Vi kan desværre se et stigende problem med brug af snus på GG, og brugen af snus er langt mere udbredt, end man
umiddelbart tror. På Gøg og Gokke (vores fælles morgensamling) i januar præsenterede vi eleverne for nogle facts om snus. Vi
opfordrede dem til at læse div. myter om snus på en ny hjemmeside.

Hjemmesiden er www.myteromsnus.dk

Udfordringen med snus er, at de unge ikke tror/ikke ved, hvor farligt det er. Det må vi hjælpe dem med at forstå.

 

Med venlig hilsen

Eva K. Steensen

rektor
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