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Datoer, der er værd at huske...
31. maj Sidste ordinære skoledag
1.-23. juni Fagligt løft, prøver og eksamener
21.-23. juni Studenterne springer ud
24.-25. juni Translokation
28. juni Elevernes sommerferie begynder

3.g frokost
Vi glæder os til at afholde en frokost for vores 3.g elever på mandag d. 31. maj fra kl. 12.00 – 15.00 og hermed markere at
deres ordinære undervisning er slut. Arrangementet foregår klassevis og eleverne er sammen med klassens lærere.
Det er en hyggelig tradition, hvor elever og lærere hygger sig sammen for sidste gang. Der er taler, quiz og andre kreative
indslag. Alle klasser har produceret en lille farvel film, som er ved at blive klippet sammen til anledningen.

Fagligt løft og trivselsaktiviteter
Nu er alle elever tilbage på GG, og de er glade for at se hinanden og for at deltage i undervisningen sammen.
I forlængelse af den lange nedlukning har vi fået ekstra midler fra Undervisningsministeriet. Disse midler skal bruges til at give
eleverne ekstra undervisning i udvalgte fag, som kan understøtte deres læring i nedlukningsperioden. Det kan fx være ekstra
timer i sprogfag, i laboratoriet eller andre aktiviteter, der kan sikre, at eleverne når de faglige krav.
Derudover er der en række aktiviteter, som både har et fagligt og et socialt formål. Det kan fx være byvandringer, biograftur,
teaterbesøg eller hygge på GG med spil og popcorn. For at styrke elevernes trivsel, sender vi alle vores 1.g og 2.g klasser på
en heldagstur til aktivitetscenteret Næsbycenteret ved Glumsø. De første klasser var afsted i tirsdags og selvom vejret ikke helt
var med dem, havde de en super tur. Her byggede de tømmerflåder, kravlede i træer, skød med bue og pil og lavede
aftensmad over bål.
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Test - i juni måned
Alle elever skal kunne fremvise en negativ coronatest, som er max. 72 timer gammel, når de møder på GG. Eleverne kan ikke
komme til eksamen, hvis de ikke kan fremvise en frisk test.
Vores testcenter er åbent hver dag fra kl. 7.30 – 14.00, så der er mulighed for at blive testet på GG.

Studenterdage og translokation
Studenterne bliver færdige i dagene mandag d. 21. - onsdag d. 23. juni.
Den nærmeste familie er velkomne til at komme på GG og fejre begivenheden med deres student på vores udendørs arealer,
hvor vi selvfølgelig håber på godt vejr. Mere information om studenterdagene og translokationerne sendes til 3.g eleverne i
nærmeste fremtid.
Translokationer afholdes torsdag d. 24. juni og fredag d. 25. juni. I kan se planerne for de enkelte klasser på hjemmesiden.
På GG passer vi på hinanden. Selvom GG nu er åbent igen, er vi i fortsat underlagt retningslinjer, som vi vil bede jer om at
respektere. Det gælder brug af mundbind og alle gæster skal kunne fremvise en negativ coronatest, som max. er 72 timer
gammel eller et coronapas.
Med venlig hilsen
Eva K. Steensen

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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