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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...

11.  november  Operation Dagsværk - aflyst
25.  november  1g-elever laver film til forældremøderne
30.  november  Forældremøde for 1.g
16.  januar  Orienteringsarrangement for kommende elever og forældre

 

Forældremøde for 1.g forældre og elever - nu virtuelt
Vi har desværre ikke mulighed for at holde forældremøderne fysisk på GG i år. Forældremødet vil derfor blive afholdt virtuelt
mandag 30. november kl. 17.00. Eleverne er hjemme og går på Google Meet og vil på denne måde deltage sammen med deres
forældre. Hver klasse har to klassekoordinatorer, som vil stå for mødet. På mødet vil der b.la. være indslag fra rektor, klassens
gymnasievejleder og fra eleverne selv. Mødet vil vare ca. 45 min.

 

Corona - smitteopsporing
Eleverne er generelt gode til at følge retningslinjerne på GG. Det handler om mundbind, ensretning på gangene, særlige
frokostområder, masser af afspritning osv. Vi gør, hvad vi kan for at holde eleverne på GG og har indtil nu haft få tilfælde af
COVID19.

Ved tilfælde af COVID19 taler vi med den pågældende elev og får et overblik over, hvilke nære kontakter eleven har haft. Vi
vurderer i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilke tiltag, der skal iværksættes. Vi sender en mail til eleverne om,
hvad de skal gøre og følger op telefonisk for at sikre, at de har læst mailen og ved, hvad de skal gøre. Hvis eleven er under 18
år, kontakter vi forældrene.

Nære kontakter skal i selvisolation, og de skal have foretaget to tests med to dages mellemrum. Når svaret fra den første test
foreligger, må eleven komme tilbage på GG.

Vi har oprettet en særlig mail, hvor vi kommunikerer med eleverne. Mailadressen er corona@gladgym.dk

 

ElevTrivselsUndersøgelse - den årlige ETU
Hvert år gennemfører Børne- og Undervisningsministeriet en landsdækkende elevtrivselsundersøgelse på de gymnasiale
uddannelser (ved undersøgelsen vil det ikke være muligt at identificere den enkelte elevs besvarelse). På GG afholder vi disse
undersøgelser i undervisningstiden, så vi får det størst mulige antal svar.

Resultatet af undersøgelsen kan bl.a. bruges af klassekoordinatorerne i deres arbejde med trivslen i de enkelte klasser, men
resultatet giver også ledelsen et vigtigt fingerpeg om, hvordan trivslen er på årgangs- og skoleniveau.

ETU gennemføres i dagene 25. - 27. november.

 

Pædagogisk udviklingsprojekt - Formativ evaluering
I dette skoleår arbejder vi med et fælles pædagogisk udviklingsprojekt, der handler om evaluering.
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I vores strategi 2020 - 2024 er et af de fire pejlemærker; Fremsyn. Her vil vi bl.a. styrke elevernes læringsstrategier som basis
for, at de kan arbejde løsningsorienteret, kreativt og innovativt. En af måderne, vi gør det på, er at sætte fokus på deres
læreprocesser og på formativ evaluering.

Det overordnede tema i år er formativ evaluering. Dvs. en evalueringsform, der lægger vægt på at støtte eleven i hans/hendes
læringsproces. Det er et helskoleprojekt, hvor alle lærere arbejder med projekter under det overordnede tema formativ
evaluering.

Det kan være projekter, der sætter fokus på selve arbejdsprocessen i elevens arbejde med løbende feedback, det kan handle
om rettestrategier ifm. skriftlige opgaver, det kan handle om elev til elev feedback og meget mere.

At arbejde med formativ evaluering kan være udfordrende for eleverne, fordi de tvinges til at forholde sig til deres egne
læreprocesser.

 

GG er en UNESCO skole - markering af FN’s 75 årsdag
Vi markerede dagen med en fælles udendørs event i spisepausen. Jeg sagde nogle ord, og derefter fortalte tre GG UNESCO
ambassadører kort om betydningen af FN, om UNESCO, om UNICEF og om WHO. Som afslutning sendte vi 5 fredsduer afsted.
Der var en kort quiz på Instagram og muffins til alle udsmykket med FN’s emblem.

 

  

OD - Operation Dagsværk - udskudt til foråret
Hvert år arbejder gymnasieelever i hele Danmark én dag for at indsamle penge til fordel for et velgørende formål. I 2020 sætter
Operation Dagsværk fokus på seksuel chikane og vold i skoler i Peru.

Gladsaxe gymnasium har en meget aktiv OD tradition, og vi plejer at være blandt de gymnasier i Danmark, som indsamler flest
penge. Denne dag var planlagt til onsdag 11. november, men er udskudt til foråret.

Eleverne får i stedet virtuel undervisning.

 

Med venlig hilsen

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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