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Henrik Ahrenst <ah@gladgym.dk>

Nyhedsbrev marts 2020
1 meddelelse

Eva Krarup Steensen <post@gladgym.dk> 24. marts 2020 kl. 14.45
Send svar til: "post@gladgym.dk" <post@gladgym.dk>
Til: ah@gladgym.dk

Hvis du har problemer med at læse denne mail, kan du læse mailen i din browser

Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev

 

GG har nu været lukket ned i godt en uge, og vi er ved at finde en rytme i denne mærkelige tid. Fra ledelsen udsender vi hver
dag en nyhedsbulletin til alle medarbejdere, i hvilken vi samler op på relevante informationer og gode ideer. Jeg skriver desuden
hver dag en update fra rektor til alle elever. Den bliver lagt på GG’s hjemmeside, hvis I vil følge med.

 

Undervisning 

Med én dags varsel skulle vi alle til at indstille os på en hverdag, som er forskellig fra den hverdag, vi kender. Lærere og elever
arbejder nu hjemmefra, og det skal alle vænne sig til. 

Moduler, der afvikles virtuelt, er væsentlig forskellige fra moduler, som afholdes på GG. Lige nu får vi en masse erfaringer med,
hvad der fungerer, og ikke mindst, hvad der fungerer mindre godt. Lærerne har kastet sig ud i det med krum hals, udveksler
ideer i Google og afprøver mange nye tilgange. En ny udfordring for alle og i særdeleshed for de lærere, som samtidig er
hjemme med deres egne børn. 

Vi laver undervisning og forsøger på bedste vis at tilpasse os til den nye virkelighed. Alle medarbejdere i undervisningssektoren
fik i sidste uge en mail fra undervisningsministeren, hvori hun skrev til os, at det handler om at få det bedst mulige ud af
situationen. Det prøver vi at gøre så godt som overhovedet muligt, og jeg beder om jeres forståelse.

 

Terminsprøver

I denne og den kommende uge afholder vi terminsprøver for 2.g og for 3.g, og dem kan vi naturligvis ikke afholde på GG, som vi
plejer. De afholdes derfor virtuelt og under eksamenslignende forhold dvs. inden for en tidsramme og uden andet end aftalte
hjælpemidler. Eleverne bliver instrueret i, hvordan prøven foregår, og hvad de skal gøre, hvis der opstår uregelmæssigheder
undervejs. 

 

Studieture

I uge 14 skulle alle 2.g klasser have været på studietur til forskellige destinationer i Europa. Ture, som var planlagt med
spændende programmer, og som elever og lærere naturligvis havde glædet sig til. En enkelt klasse skulle have været til
Shanghai, men den blev ombooket allerede før vinterferien. En anden klasse skulle til Rom, og den blev aflyst 6. marts. Tilbage
var de sidste 11 klasser, som hele tiden håbede på at kunne komme afsted. Jeg har hele tiden afventet Udenrigsministeriets
rejsevejledninger, selvom jeg godt kunne se, hvor det bar hen. Da Udenrigsministeriet meldte ud, at alle ikke nødvendige rejser
blev frarådet, kontaktede vi rejsebureauerne. Vi har nu foreløbig fået bekræftet, at pga. denne særlige situation får vi alle penge
retur fra Rejsegarantifonden. Hvornår dette vil ske, er endnu uafklaret. I vil høre nærmere, når vi ved noget mere.

 

Gallafesten

I har sikkert også hørt, at vi desværre har måtte aflyse Gallafesten lørdag den 25. april. Vi er klar over, at det er en stor skuffelse
for de unge mennesker, som havde glædet sig til årets fest med rød løber, les lanciers osv. Som situationen er nu, tror vi ikke
på, at det til den tid vil være lovligt at afholde et arrangement for op mod 1.000 mennesker, og da det kræver en hel del

https://gladgym.dk/newsletters/view/4bef203a767a929ad9f53c32c5087a12/9c5531edf522684cabb4a6a206d352bb/
https://gladgym.dk/newsletters/ct/4bef203a767a929ad9f53c32c5087a12/03cf73f8550a85aaf535d66a8c1cbb28/9c5531edf522684cabb4a6a206d352bb?url=https://gladgym.dk


26.3.2020 Gladsaxe Gymnasium-mail - Nyhedsbrev marts 2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0edfcf764c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1662053257679288077&simpl=msg-f%3A16620532… 2/2

planlægning at afholde så stor en fest, har vi allerede nu valgt at aflyse. Eleverne håber fortsat, at galla kan skydes til et senere
tidspunkt, men det er for tidligt at beslutte på nuværende tidspunkt, om det kan lade sig gøre.

 

Kommende elever på GG

Midt i al dette er der også godt nyt. 

GG har nemlig modtaget et rekordstort antal ansøgere, som ønsker at begynde på GG efter sommerferien. Hele 465 ansøgere
har valgt os som deres 1. prioritet, men vi kan desværre kun optage 384 elever. Så stort et antal ansøgere er vi både glade for
og kede af, for det betyder, at vi skal afvise ansøgere for første gang i mange år. Lige nu venter vi på, at fordelingen af elever
går i gang i Region H, og hvilke elever vi skal byde velkommen på GG efter sommerferien. 

 

Corona Hotline for Unge

Jeg har fået en henvendelse fra Det nationale sorgcenter for børn og unge, som har åbnet en Corona-hotline for unge og deres
forældre.  Corona Hotline for Unge - se mere nedenfor.

 

Hils jeres unge mennesker, som står midt i denne forvirrede tid.

 

Med venlig hilsen

Eva K. Steensen

rektor

 

CORONA: PSYKOLOG-HOTLINE FOR UNGE

Kære Rektor Eva Krarup Steensen

I Børn, Unge & Sorg har vi etableret en hotline bemandet af psykologer. Hotlinen er åben hver dag kl. 9-16.

Hotlinen er for unge og forældre, der får brug for psykologisk støtte, råd og vejledning på grund af svære tanker og følelser
igangsat af corona.

Hotlinen er for alle unge og deres forældre - men er særlig relevant for sårbare unge og deres familier. Fx unge, der i forvejen er
pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. Eller unge, som faktisk oplever at have coronasmitte inde på livet i
familien. Hotlinen er også relevant for unge, der fx er meget ængstelige eller lider af angst.

HOTLINE: 6916 1667

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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