
 

 

Datoer, der er værd at huske... 

14. - 18.  februar  Elevernes vinterferie i uge 7 

21. - 23.  februar  Mundligt forsvar af SRO for elever i 2.g 

Orientering om to ugentlige test 

Fra denne uge har vi fået leveret antigen selvtest, så vores elever og medarbejdere har mulighed for at teste 
sig selv to gange om ugen, som et værktøj i begrænsningen af smitte med COVID-19. 

Fra Børne- og undervisningsministeriets information om selvtest: 

Der er opfordring til at blive testet to gange om ugen for alle elever, samt ansatte på ungdomsinstitutioner, 
dvs. også elever og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede og dermed har et gyldigt coronapas. 

Opfordringen til to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever, kursister, deltagere og ansatte, der har 
været smittede inden for de seneste 12 uger eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes. 

Vi arbejder med at få en struktur på plads, hvor vi tester eleverne to gange ugentligt på GG evt. i 

kombination med test udleveret til hjemmebrug. Det er vigtigt, at flest muligt benytter sig af dette tilbud, og 
som forældre må I meget gerne spørge til, hvornår jeres unge mennesker har foretaget deres selvtest. 

 

Selvtest - primært til forældre til elever under 18 år 

Elever over 15 år kan selv give informeret samtykke til test. Forældremyndighedens indehaver skal dog 
informeres om udlevering af antigen selvtest til brug i hjemmet eller på institutionen.   

 

Status på corona på GG - retningslinjer og omfang af smitte 

Det har været meget vigtigt, at eleverne fik lov til at komme i skole efter juleferien og ikke skulle have 
online undervisning igen med den mistrivsel og de begrænsninger, det har.  



Vi har en åben skole, men der er fortsat en række retningslinjer, vi skal følge.  Eleverne skal bære 

mundbind, når de færdes på fælles arealer, og de skal kunne fremvise et coronapas. De må kun være 

sammen klassevis, og når de har valgfag, skal de sidde sammen med deres klassekammerater. Til frokost 
får de anvist et frokostlokale/område.  Alle aktiviteter, som ikke vedrører undervisning, er aflyst indtil videre, 

fordi eleverne ikke må samles på tværs af klasserne. Vi har derfor måtte aflyse aktiviteter som 
studieværksted, frivillig idræt og musicalen har vi valgt at udsætte til efteråret. 

Vi har selvfølgelig også tilfælde af smittede på GG blandt elever og medarbejdere. Vi forsøger at have et 
overblik over antallet af smittede elever og opfordrer til, at eleverne skriver til os i vores coronamail, hvis de 
er testet positive med COVID-19. Mailadressen er corona@gladgym.dk 

I ugerne efter jul har der i gennemsnit været et - to tilfælde af smitte i hver klasse pr. uge. Der er dog en 

større udbredelse af smitte i nogle klasser end andre, og det er vores vurdering, at langt de fleste elever er 
smittet andre steder end på GG. Det kan være i deres egen husstand eller i forlængelse af en fest eller en 
weekend i sommerhus. 

Som alle andre glæder jeg mig også til mere normale tider, hvor GG summer af aktiviteter både i og efter 
skoletid. :-) 

  

Kommende elever - søg GG som 1. prioritet 

       

Vi har afholdt orienteringsaften 10. januar og orienteringseftermiddag 22. januar for kommende elever og 

deres forældre.  Igen i år blev det virtuelt med de begrænsninger, det har. Der ligger materiale fra disse 
arrangementer på vores hjemmeside. 

Ved denne sommers optag i 2022 er optagelsesreglerne de samme som tidligere. De nye optagelsesregler 
træder først i kraft i 2023. 

Det betyder, at elever til sommer fordeles ud fra deres første prioritet. Hvis et gymnasium har flere 
ansøgere, end de har kapacitet til, vil eleverne blive fordelt efter et afstandskriterium. På GG optager vi 

normalt alle 1. prioritetsansøgere, så mit råd til evt. kommende elever er, at hvis han/hun ønsker Gladsaxe 
gymnasium, så skal de vælge GG som 1. prioritet. 

Vi besvarer fortsat gerne mail og telefoner, hvis der skulle være spørgsmål fra kommende elever og 
forældre.  
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Bæredygtige studieture i 2.g 

Vi er optimistiske og ser frem til at kunne sende 2.g eleverne på en studietur i uge 14. 

På GG har vi besluttet at alle 2.g studieture skal være bæredygtige, dvs. de skal foregå med bus eller tog. 

Elever og deres rejselærere har vendt overvejelser ved hhv. en destination i Danmark over for en destination 

i udlandet med de risici, der fortsat kan være ifm. Corona. Udfaldet af disse overvejelser er, at alle klasser 

ønsker at komme til udlandet, så nu er rejselærerne i gang med at se på muligheder. Eksempel på 
destinationer er Stockholm, Berlin, Brügge, Kullen og Amsterdam. 

Så krydser vi alle fingre for, at det kan lade sig gøre at sende 2.g klasserne afsted for første gang i tre år.   

 

Større opgaver  

2.g Studieretningsopgaven (SRO) 

Lige efter juleferien har 2.g’erne været i gang med at skrive deres StudieRetningsOpgave – kaldet SRO. Det 

er en opgave, der træner frem mod 3.g-opgaven SRP (StudieRetningsProjektet), som er en stor skriftlig 
opgave, der skal forsvares til en mundtlig eksamen i 3.g – se mere om 3.g’ernes arbejde med SRP nedenfor. 

2.g’erne havde tre dage til at skrive deres SRO. Forinden har klasserne haft to undervisningsforløb, hvor et 

studieretningsfag har arbejdet sammen med et andet fag om et fagligt relevant emne. På den måde trænes 

der i at arbejde i to fag for at belyse et emne. I SRO-forløbet bliver der, ud over det at skrive en flerfaglig 
opgave, trænet i metodevalg og videnskabsteori, og som afslutning på forløbet skal eleverne fremlægge 
deres opgave for lærerne, så de også får trænet det at forsvare en opgave. 

3.g Studieretningsprojektet (SRP) 

3.g’erne er startet op på deres SRP-forløb. Eleverne har allerede valgt de fag, de vil skrive opgave i, og 
første vejledningsrunde er allerede afholdt. Der er tre vejledningsrunder i alt, hvor 3.g’erne kan få faglig 

vejledning i de fag, de har valgt at skrive opgave i. Selve opgave skal skrives i slutningen af marts, og skal 
efterfølgende forsvares til en mundtlig eksamen i juni. 

Alle 3.g-klasser har været på besøg på Gladsaxe bibliotek for at få hjælp til litteratursøgning. Derudover har 
de gennem 1. og 2.g været igennem forskellige flerfaglige forløb samt fået undervisning i brug af faglige 
metoder, så de er godt klædt på til at skrive nogle gode og spændende opgaver. 

Med venlig hilsen 

Eva K. Steensen 

rektor 

 

https://gladgym.dk/newsletters/ct/a04b6532feb3a9703ffca73610447941/031562b86216a07767289d7a43e5a3f3/466265322bf1c2f756a00e91ed88c8a9?url=https://gladgym.dk

