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Datoer, der er værd at huske...

29.  juni  Elevernes sommerferie begynder
11.  august  1. skoledag for alle elever

11.-14.  august  Intro-dage for 1g. elever

 

Skoleåret er slut og nu venter sommerferien. Det har på mange måder været et meget mærkeligt år, og vi har alle skulle
forholde os til en helt anderledes hverdag med skole uden elever og virtuel undervisning. Jeg har sagt til eleverne, at det var
tankevækkende, at de kunne komme til at savne at gå i skole så meget! 

Efter 2 måneder hjemme fik 1. og 2.g eleverne endelig lov til at komme tilbage på GG, og vi var alle glade for at se dem, og de
var - ikke mindst - glade for at se hinanden.

I det store hele er alles tilbagevenden til GG gået godt, selvom det kan være svært at overholde retningslinjerne - især med
afstand, når man er 16 år!

 

Translokation
13 individuelle, alternative translokationer er nu veloverståede. De gik alle godt og fulgte samme plan: Indmarch, rektors tale,
musikindslag ved sopran Nina Fischer, uddeling af beviser med håndtryk med handsker på, elevtale, elever der skulle have en
særlig opmærksomhed og udmarch. 

Forældre og elever fik et glas champagne, og der var dækket festligt op med hvide duge, røde dækkeservietter og blomster,
som meget symbolsk var en rød studenternellike og et strå med hjertegræs.

Det var nogle nærværende seancer, hvor vi havde tid til at klappe af hver enkelt elev, og der var plads til karakteristik af de
enkelte klasser. Noget både studenter og forældre synes var sjovt og vedkommende. Der var mange gode elevtaler, og det var
sjovt at se, hvor forskelligt de havde grebet talen an. 
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Aflyste studieture forår 2020 og refundering af penge
2g elevernes studietur i foråret blev aflyst. Alle rejser var heldigvis bestilt som pakkerejser, og er derfor omfattet af reglen om
tilbagebetaling. Nu har vi fået pengene retur fra alle rejsebureauer, og pengene er sendt tilbage til elevers/forældres konti. Alle
penge er sendt fra GG via Nets. Der kan være enkelte forsinkelser, hvis der fx. har været bankskifte eller afhængig af korttype,
som er brugt til betaling. Men pengene er på vej.

 

Studieture for 2. og 3.g i det kommende skoleår
En studietur er en vigtig del af elevernes gymnasietid, og der var stor skuffelse hos 2.g eleverne over de aflyste studieture. Vi
har derfor lavet planer for det kommende år, som kan tilgodese en studietur for både kommende 3.g klasser og, som vi plejer,
for kommende 2.g klasser.

Vi har besluttet, at vi vil gennemføre en studietur for de kommende 3.g elever, som en slags kompensation for den aflyste tur i
2.g. Studieturen bliver af tre dages varighed og vil ligge 18. - 20. november. Turen vil gå til udlandet, og den vil koste max.
3.000 kr. Eleverne vil få mere at vide om disse ture i slutningen af august, når vi er længere i planlægningen.

De kommende 2.g elever skal på studietur af 4 dages varighed i uge 15 (ugen før påske).

Alle studieture vil fremover være bæredygtige, og turene vil derfor komme til at foregå med bus eller tog.

Dette kan lade sig gøre, fordi vi har valgt at fordele vores rejseressourcer i form af forbrug af lærerressourcer, rejseudgifter til
lærere osv. på en anden måde.

Alt dette forudsætter naturligvis, at vi må rejse på de givne tidspunkter og til de planlagte destinationer.

 

Retningslinjer for at undgå smitte i det næste skoleår
Efter sommerferien begynder skolegangen at blive mere normal. MEN der vil fortsat være en række retningslinjer vi skal følge,
samt nogle begrænsninger. Eleverne må gerne være klassevis og kan nu være i de almindelige klasselokaler, men de skal
fortsat holde afstand, spritte borde af og selvfølgelig vaske hænder/spritte hænder af.

I må meget gerne tale med jeres unge mennesker om vigtigheden af at følge retningslinjerne både for deres egen, men så
bestemt også for andres skyld. Vi vender tilbage med flere detaljer efter sommerferien.

 

Farvel til 315 glade studenter fra årgang 2020 - vi glæder os til at tage imod 384 nye 1.g elever efter sommerferien.

 

Tak for dette år og god sommer.
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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.

https://gladgym.dk/
https://gladgym.dk/admin/newsletters/newsletters/view/40/%7Brecipient_unsub_url%7D

