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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...

19.  april  3g terminsprøve i skriftlig Dansk
20.-21.  april  2g terminsprøver i skriftlig Engelsk B og Matematik B

 

Genåbning
Så blev det ungdomsuddannelsernes tur til at åbne, og vi glæder os til at få eleverne tilbage på skolen. Vi må have 50% af
eleverne på GG en uge ad gangen. Vores plan er at have den ene halvdel af eleverne i lige uger og den anden halvdel i ulige
uger. Det betyder, at alle klasser vil veksle imellem en uge med undervisning på GG og en uge med virtuel undervisning. 

Den 6. april er der fysisk fremmøde på GG for alle 3.g klasser og 1e, 1p, 1r, 1s, 1x, 1y og 1z 

Den 12. april er der fysisk fremmøde for alle 2.g. klasser og 1a, 1m, 1q, 1t, 1u og 1w

 

Test inden eleverne møder på GG
Med til åbningen hører også, at eleverne skal testes løbende, og at alle elever skal kunne fremvise et negativt testsvar, som er
max. 72 timer gammelt. 

Vi er i fuld gang med at etablere vores eget testcenter på GG, hvor vi kan teste klasserne i løbet af skoledagene. Der bliver tale
om en superviseret selvtest. Det er en kviktest, hvor eleverne skal pode sig selv under instruktion fra en supervisor og så
afvente et svar. Hvis en test hos en elev, viser sig at være positiv, vil hele klassen blive sendt hjem til isolation. Eleven med en
positiv test vil blive sendt videre til en PCR test.

Eleverne på og uden for GG
Forudsætningen for at åbne er selvfølgelig, at vi skal overholde de regler, eleverne kender fra før nedlukningen. På GG kalder vi
reglerne HAS - Hygiejne, Afstand og Sund fornuft. Dem skal vi nok lige minde eleverne om en ekstra gang. For det kan nogle
gange være en udfordring, da fx. krammere og high fives er helt almindelige måder for de unge at hilse på hinanden på. Men vi
gør, hvad vi kan.
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Eleverne har selvfølgelig også et liv uden for GG, og her kan vi kun appellere til deres sunde fornuft og til jer forældres
indflydelse på dem. Jeg ved godt, at mange af de unge er virkelig trætte af corona og hungrer efter at lave noget socialt med
vennerne. I sidste uge havde vi to henvendelser fra forældre vedr. rygter om afholdelse af klassefester.  De fleste af vores
elever kommer fra Gladsaxe kommune, hvor incidenstallet pt. er i den høje ende, så risikoen for en nedlukning kan ikke
udelukkes.

Jeg vil derfor opfordre jer til at tale med jeres unge og få dem til at begrænse deres sociale liv og holde ud lidt endnu. :-)

Forlænget skoleår
Den almindelige undervisning forlænges, således at alle årgange har skolegang indtil fredag den 28. maj.

 

Eksamen og juni måned
Juni måned planlægges lidt forskelligt fra årgang til årgang. Omfanget af eksamener for dette skoleår er reduceret for alle
årgange. 

3.g eleverne skal til én skriftlig eksamen i dansk den 21. maj. I juni måned har de tre mundtlige eksamener, dels deres
mundtlige SRP forsvar, og dels to mundtlige eksamener i deres A-fag, evt. i et B-fag i deres studieretning. 

For 1.g og 2.g eleverne gælder, at de skal til én afsluttende mundtlig eksamen. Der vil også være forskellige obligatoriske
årsprøver for 1.g og 2.g alt efter deres studieretning samt faglige aktiviteter og forskellige trivselsaktiviteter.

Trivsel
Det er meget forskelligt, hvordan de sidste måneders nedlukning har påvirket vores elever, men der er ingen tvivl om, at de alle
har savnet det daglige møde med især kammeraterne.

Vi er fortsat meget opmærksomme på dette. Vi glæder os til at se dem igen og tale med dem, om de tanker og indtryk de
sidste måneder har haft på dem.

Billeder fra udendørs undervisning
Eleverne har jo allerede været på GG enkelte dage i løbet af de sidste 14 dage. Det har været skønt at se dem og ikke mindst
opleve deres glæde over at se hinanden igen. Lærerne havde planlagt både faglige og sociale indslag.

Der blev fx. spillet basketball, løst matematik med kridt i gården, reciteret romantiske digte, ristet marshmallows over grill og
meget mere.
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Med ønsket om en god påske.

 

De bedste hilsener

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.
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