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

Datoer, der er værd at huske...

25.  januar  Virtuel orienteringsaften - tilmelding på vores hjemmeside
4.  februar  Elevkonsultation for 1.g elever

15.  februar  Vinterferie i uge 7

 

Virtuel orienteringsaften mandag 25. januar kl. 19.30
Jeg vil gerne minde om vores virtuelle orienteringsaften på mandag for kommende elever og forældre. Del gerne budskabet,
hvis I kender nogle i vores nærområde, som skal til at søge ungdomsuddannelse og gerne vil vide mere om, hvad Gladsaxe
gymnasium kan tilbyde. Tilmelding kan ske via vores hjemmeside.

Som optakt til mødet lægger vi hver dag en lille film på vores hjemmeside, som er produceret af nogle af vores 1.g elever ifm.
forældremødet i november. De er fulde af liv og glæde og bestemt et kig værd.

 

Karakterer
I denne uge får 1.g eleverne deres første karakterer og hermed også en fornemmelse af, hvor de ligger fagligt og hvilke fag, de
evt. skal arbejde mere med.

I forlængelse af karaktergivningen er der en elev-konsultation torsdag 4. februar, hvor eleven med forældre kan få en samtale
med en eller flere af elevens lærere. Der vil komme særskilt invitation til dette i e-Boks og mail til forældre og elever.

 

Trivsel - til hverdag og i coronatider
Det var bestemt ikke en ønskesituation for hverken lærere eller elever, at den virtuelle undervisning skulle fortsætte. Vi er
meget opmærksomme på, at eleverne savner deres hverdag og de mange sociale netværk, de indgår i. Klassens lærere har
hvert år i marts en samtale med hver enkelt elev i 1. og 2. g om deres faglige og sociale trivsel. Vi tager udgangspunkt i
nedenstående amøbemodel, som eleven har udfyldt forud for samtalen.
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I år har vi valgt at fremskynde denne samtale til januar måned, så hver elev i 1. og 2.g har en-til-en samtale med deres
klassekoordinator. Det giver os mulighed for hurtigere at følge op på evt. mistrivsel.

 

Kommunikation til eleverne i denne tid - mail tirsdag og fredag
Det er svært at tage vare på fællesskabet, når vi alle sidder hver for sig. Jeg og vicerektor, Anne Krarup, skriver derfor en
nyhedsmail til eleverne hver tirsdag og hver fredag for på denne måde at holde dem opdaterede om stort og småt fra GG.

Et gennemgående tema er, at eleverne skal sørge for at bevæge sig og få noget frisk luft, det er virkelig hårdt at sidde foran en
skærm hele dagen.

 

Husregler - it-kodeks ifm. virtuel undervisning
Al undervisning sker i et fortroligt rum mellem lærer og elever. Det gælder, når den foregår på GG, men også når den foregår
hjemme. Vi har opstillet nogle husregler, som skal overholdes ifm. undervisning og disse har klassens lærere gennemgået med
eleverne.

Som eksempel, nævner jeg her de første overskrifter:

1. Du skal være undervisningsparat, når undervisningen begynder (kamera skal fx være
tændt)                                              

2. Du må ikke optage undervisningen
3. Undervisningsrummet er kun for elever og lærer

Hvis du vil vide mere om vores husregler for digital undervisning, kan du læse dem alle her.

  

Jeg vil slutte med at ønske jer et forsinket, men godt nytår.

 

https://sites.google.com/gladgym.net/gdpr/husregler-for-digital-undervisning
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Med venlig hilsen

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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