
 

 

Datoer, der er værd at huske... 

27.-31.  marts  2.g studieture 

3.-10.  april  Påskeferie (alle dage inkl.) 

4.  maj  Delvis offentliggørelse af skriftlige eksamener for 2.g og 3.g 

12.  maj  Fuld offentliggørelse af alle eksamener og årsprøver for alle årgange 

Bæredygtige studieture 

På mandag den 27. marts tager alle 2.g klasser afsted på studietur. For 2. år i træk sætter studieturene fokus på 

bæredygtig transport, og alle klasser rejser derfor med skib, tog eller bus. Årets studieture går til destinationer som 

Oslo, Hamborg, Bremen, Berlin, Poznan, Gorzow, Harzen og Amsterdam. Formålet med studieturene er tredelt og har 
en social, faglig og interkulturel dimension. Vi glæder os til at få elektroniske postkort, som løbende vil blive lagt på 

Facebook og Instagram.  

Håndfæstning 

I forbindelse med studieturen har alle elever og deres forældre underskrevet en håndfæstning, også selvom eleven er 
fyldt 18 år. En studietur er en del af undervisningen, og derfor gælder de samme regler som til hverdag. 

Håndfæstningen er en gensidig aftale om, at disse regler overholdes, og understreger aftaler ift. mødetidspunkter, 
aftaler om at gå sammen, ingen alkohol mv. 

Det er et vigtigt dokument, for lærerne påtager sig et stort ansvar, når de rejser med elever. Det er derfor vigtigt, at 
lærerne kan stole på, at eleverne overholder disse regler. Hvis reglerne ikke overholdes, kan eleven hjemsendes for 

egen/forældrenes regning.  

Ansøgning kommende 1.g klasser 

I sidste uge udløb ansøgningsfristen i Optagelse.dk for kommende 1.g elever. På GG er vi tilfredse med vores søgetal, 
og glæder os til at byde en masse nye elever velkommen efter sommerferien. 

Processen omkring ansøgning foregår i år via en central fordelingsmekanisme i Børne- og undervisningsministeriet. 
Senest den 1. juni får ansøgerne besked i deres digitale postkasse om hvilket gymnasium, der har reserveret en plads 

til dem. 

Terminsprøver i 2.g og 3.g 

Inden 2.g eleverne drager afsted på studietur har de terminsprøver i engelsk og matematik på B-niveau. 
Terminsprøverne aflægges under eksamenslignende vilkår, så eleverne er bedre forberedt, hvis de skal til eksamen til 

sommer. I hele næste uge har 3.g eleverne terminsprøver i alle deres skriftlige A-niveau fag. Prøverne begynder 



typisk kl. 09.00, men eleverne skal møde ½ time forud for prøven, så de har tid til at gøre sig klar og få de sidste 
instrukser. 

Terminsprøver er vigtige, både fordi de forbereder eleverne på en eventuel eksamen i maj, og fordi prøven afspejler 

elevens faglige standpunkt, som har betydning for deres afsluttende årskarakterer.  

Klip fra hverdagen 

Tirsdag den 14. marts var det Pi-dag (skrives 3/14 i USA), og på GG var der to elever i 2s, som synes, at dagen burde 

markeres. De havde bagt en Pi-kage til deres matematiklærer. Nederst ses den meget glade og meget overraskede 
matematiklærer Morten med den skønne Pi-kage, som, så vidt vides, er GG’s første af slagsen nogensinde!  

Besøg af Signe Wenneberg 

Mandag den 13. marts havde vores tre valghold i retorik besøg af Signe Wenneberg, som er journalist, forfatter og 
foredragsholder. 

Signe Wenneberg talte bl.a. med eleverne om demokratisk medborgerskab, og hvordan retorik og kommunikation kan 
bruges til at arbejde hverdags-aktivistisk for at fremme gode sager som bæredygtighed og dyrevelfærd. 

  

          

  

Med venlig hilsen 

Eva Krarup Steensen 

rektor 

  

 

https://gladgym.dk/newsletters/ct/d3376fc6a675314b57ff9105859530d8/d4889f12d98a1a5d532effc556049c05/63089eda83397a1f8c06d8608b5edbe1?url=https://gladgym.dk

