
 

 

Datoer, der er værd at huske... 

17.  januar  Orienteringsaften kl. 19.30 

28.  januar  Orienteringseftermiddag kl. 13 

      

19.  januar  Valgfagsmesse for 2g elever 

27.  januar  Offentliggørelse af karakterer for 3.g 

 3.  februar  Offentliggørelse af karakterer for 2.g 

10.  februar  Offentliggørelse af karakterer for 1.g 

13.  februar  Elevernes vinterferie i uge 7 

I dette nyhedsbrev kan du læse om; 

 Nytårshilsen 

 Orienteringsarrangementer januar 2023 

 Nye fordelingsregler 

 3.g Studieretningsprojektet (SRP) 

 På GG passer vi på hinanden - også på de sociale medier 

 Brev om digital kriminalitet fra Københavns Vestegns Politi 

 

Godt nytår til alle 

Selvom det er mørkt og vådt, er det dejligt at møde elever og kolleger oven på en velfortjent juleferie. 

Dan Turèll har så meget ret, når han siger;  

Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af hverdagen 

Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt 

Jeg holder også af hverdagen og ser frem til at lyset er på vej tilbage. Indtil da, må vi selv prøve at skabe lidt sjov og 
glæde i hverdagen. I fredags havde 2r taget initiativ til en pyjamas dag - super hyggeligt. 

 

Orienteringsarrangementer januar 2023 

I løbet af januar afholder vi to orienteringsarrangementer for kommende elever og deres forældre. Vi glæder os 
utrolig meget til at åbne dørene og byde velkommen på GG efter to års virtuelle versioner af 
orienteringsarrangementerne. 



Tirsdag d. 17. januar kl. 19.30 afholder vi årets store orienteringsaften. Aftenen vil bl.a. byde på et fælles program i 
Salen med indslag fra rektor, elever, årets musical, informationsmøde med elever og lærere samt en række 
informationsboder. 

Lørdag d. 28. januar kl. 13.00 afholder vi et mindre arrangement primært for efterskoleelever og andre, som er 

forhindret i at komme til selve orienteringsaftenen d. 17. januar. Her vil vi gerne have tilmelding, så vi ved hvor 
mange, der kommer. 

 

Nye fordelingsregler fra sommer 2023 

I de sidste år har der været stort fokus på at udvikle en ny model, hvis formål er at fordele eleverne på en måde, 

hvor sammensætningen af elever på det enkelte gymnasium kunne blive mere repræsentativt. Den tidligere regering 

foreslog en model, der var baseret på en fordeling af elever efter forældreindkomst. Det har været en meget 
udskældt model, som også blev en del af den politiske valgkamp. 

Med dannelsen af en ny regering er denne lov om fordeling af elever nu rullet tilbage, og fordeling af elever vil ske - 
som hidtil - på baggrund af et afstandskriterium. 

GG optager normalt alle 1. prioritetsansøgere, så for at være sikker på at få en plads på GG skal en kommende elev 
søge os som 1. prioritet. 

 

3.g Studieretningsprojektet (SRP) 

3.g eleverne har nu haft deres 1. vejledning, og er i fuld gang med at indkredse deres emner til SRP. 

Vi har et godt samarbejde med Gladsaxe bibliotek, som stiller med kompetente bibliotekarer, der kan hjælpe med 
litteratursøgning i emner lige fra den spanske borgerkrig til DNA. 

Her ses nogle af 3.g eleverne på Gladsaxe bibliotek. 

     

 

På GG passer vi på hinanden - også på de sociale medier 

Indlæg fra min nyhedsmail til eleverne: 

På GG sætter vi fællesskabet højt, behandler hinanden med respekt og passer på hinanden. 

Her er plads til alle, og her skal alle kunne føle sig tilpas og som en del af fællesskabet. Det er vi faktisk gode til, når 
vi er sammen på GG. 

https://gladgym.dk/newsletters/ct/471c0f941bc65c080fe2112aabaf6c98/2bb6c14079656363053a60c7d087e238/0f520986e457666e4c8cb85fdf1b1660?url=https://gladgym.dk/ny-elev/orienteringsaften


MEN det er vi ikke altid lige så gode til, når det gælder adfærd på de sociale medier. Husk, at billeddeling uden 
samtykke kan være strafbart og er i strid med GG’s Studie- og ordensregler. 

I november måned fortalte ledelsen alle elever om GG’s Husregler for digital adfærd. 

Her står der blandt andet: Du må ikke optage lyd, billeder og film på Gladsaxe gymnasium uden forudgående accept 
fra gymnasiet og de involverede. 

Vi har erfaret, at der florerer nogle profiler på Instagram, hvor der kåres elever fra GG i forskellige kategorier. Det 
tager vi skarpt afstand fra, og jeg vil opfordre til, at disse bliver lukket. For på GG udstiller vi ikke hinanden, men 
passer på hinanden - også på de sociale medier. 

 

Muldyr og hvidvask af penge, hvordan hjælper vi de 
unge? 

Københavns Vestegns Politi har bedt grundskoler og ungdomsuddannelser i området om at informere om et stigende 
problem, hvor unge desværre bliver brugt til digital kriminalitet, ofte uden at de unge selv er bevidste om det. 

Vi har heldigvis ikke oplevet, at vores elever har været involveret i nogle sager, men vi opfordrer alligevel til, at I 
tager en snak om det derhjemme, så de unge ved, hvad de skal være opmærksomme på. 

I kan læse brevet her. 

  

Med venlig hilsen 

Eva K. Steensen 

rektor 
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