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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...

22.-24.  juni  Studenterne springer ud
27.  juni  Translokation
11.  august  Skolestart efter sommerferien

 

1. og 2.g elever vender tilbage på onsdag 27. maj
Så kom den længe ventede meddelelse om, at 1. og 2.g eleverne kan vende tilbage til gymnasiet inden sommerferien.

1. og 2.g’erne vender tilbage på onsdag 27. maj, og kan få de sidste dage med fysisk undervisning og efterfølgende deres
faglige aktiviteter på GG. Så i den næste tid bliver fjernundervisning sat på pause, og der bliver mulighed for at lave aktiviteter,
som kræver fysisk tilstedeværelse på GG, ligesom det bliver muligt at gennemføre ekskursioner, udflugter mm. Det bliver
alligevel en god afslutning på dette skoleår - også for 1. og 2.g eleverne.

Eleverne vil vende tilbage til et GG, hvor der er en række retningslinjer fra myndighederne, som de skal følge, for at det er
forsvarligt at have dem tilbage på GG. Der er selvfølgelig fortsat fokus på at holde afstand (hvilket kan være svært, når man er
16 - 17 år) samt at vaske og spritte hænder. Eleverne skal opholde sig mest muligt udendørs, og skal gå til lokalerne fra
bestemte indgange. Det gik godt med at få 3.g eleverne til at overholde disse regler, så vi har tillid til, at det gør det også med
1. og 2.g eleverne.

I må meget gerne tale med jeres unge om at overholde og følge disse retningslinjer.

Vi følger op på dette til eleverne i de næste dages Update.

 

Faglige aktiviteter i juni måned
I juni måned har vi planlagt en række faglige aktiviteter for eleverne, og det betyder, at skemaet er ændret for alle elever.

De faglige aktiviteter ligger i forlængelse af dette års undervisning og de enkelte fagggrupper har aftalt indbyrdes, hvordan de
afholdes, så der kan være stor forskel. Det vigtigste er, at aktiviteterne afholdes fysisk.

Skemaet med de nuværende aktiviteter for 1. og 2.g er planlagt ud fra en fortsættelse af den virtuelle undervisning, men i lyset
af elevernes fysiske tilstedeværelse kan det være, at vi kan lægge flere aktiviteter ind.

Det er et puslespil at få juni skemaet på plads, da lærerne kan være optaget af andre aktiviteter i eller uden for GG.

 

Eksamen
Eksamen er aflyst for 1. og 2.g eleverne, og 3.g eleverne skal i år kun til to skriftlige prøver samt et SRP forsvar. For 1. og 2.g
eleverne vil nogle af de obligatoriske prøver, som fx. forsvar af DHO og matematik årsprøver, nu kunne afholdes på GG i stedet
for virtuelt.
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3.g elever lytter opmærksomt til instruktionen før sidste uges skriftlige eksamen.

 

Erfaringer fra en Corona tid
I de sidste 2 ½ måned har vi gjort os mange nye erfaringer med at drive skole under nogle meget anderledes forhold.

Fra første dag har vi udsendt en mail til alle elever om stort og småt for at styrke vores fællesskab. På mængden af reaktioner
har eleverne også læst disse mails, og vender tilbage med spørgsmål og kommentarer. Eleverne har savnet GG, og de har
savnet deres kammerater og deres lærere. Jeg har talt med flere 3.g elever om det paradoksale i, at de skulle slutte deres
gymnasietid med at savne at gå i skole! Den traditionelle nedtælling henimod sidste skoledag var lige pludselig ikke så sjov
længere.

1. og 2.g eleverne har måttet vente længere, men nu er det det heldigvis også deres tur.

Lærere og elever har også gjort sig en masse erfaringer med den virtuelle undervisning, erfaringer som vi skal i gang med at
samle op på.

  

2.g studieture forår 2020 - pengene retur
2.g studieturene i marts 2020 blev aflyst. Heldigvis var de alle købt som rejsepakker, og vi får derfor de fleste penge refunderet.
Når vi har det fulde overblik, vil I få pengene refunderet. Vi regner med, at dette vil ske senest medio juni.

 

Translokation
Lørdag den 27. juni afholder vi translokation for studenterne. Rammerne for denne begivenhed er endnu ikke helt på plads,
men det er sikkert, at den ikke kan afholdes, som den plejer med deltagelse af 1.000 mennesker i Salen. Vi arbejder på at lave
en festlig translokation for studenterne, og vi følger op på rammerne for dette i et senere nyhedsbrev og på vores hjemmeside.

 

Trivsel blandt 1.g og 2.g elever
Det har været 2 ½ lange måneder, og vi ved fra undersøgelser på GG og fra andre gymnasier, at nogle elever har trivedes
godt, mens andre elever har synes, at det var svært. Gymnasievejlederne har været opmærksomme på trivsel, og har været i
løbende kontakt med udfordrede elever. Nu kommer eleverne tilbage på GG, og har mulighed for at tale med deres
gymnasievejleder. I er meget velkomne til at kontakte jeres søns eller datters gymnasievejleder, hvis I er bekymrede for deres
trivsel.

 

Med venlig hilsen

Eva K. Steensen

rektor
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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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