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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...

23.  oktober  Skriftlig prøve i almen sprogforståelse (ap) - 1g
26.  oktober  1g-elever begynder i studieretningsklasser
11.  november  Operation Dagsværk

23. og 24.  november  Forældremøde for 1g-elever og forældre (fysisk eller virtuelt)
16.  januar  Orienteringsmøde for kommende elever og forældre

 

Corona - håndtering på GG
Vi har heldigvis kun haft få tilfælde af COVID19 blandt elever og medarbejdere på Gladsaxe gymnasium. Vi har foretaget
smitteopsporing, vi har haft en enkelt klasse hjemme i en uge, og vi har konstant en gruppe elever og medarbejdere i test flow.
(Elever, som er i test flow, får deres fravær godskrevet, når de kan fremvise et testresultat).

Vi har retningslinjer, som eleverne skal følge, ensretning på gangene, pauser udendørs, masser af udluftning mm., og det går i
det store hele godt. Skolens personale er gangvagter, og “hjælper” eleverne til at komme ud og få frisk luft.

Indtil efterårsferien har eleverne afholdt alle pauser udendørs, men nu da vejret skifter, vil vi ændre på retningslinjerne, så
eleverne får mulighed for at opholde sig indendørs. 

Et andet tiltag til at begrænse antallet af elever på GG er afholdelsen af virtuelle dage. Vi fortsætter med virtuelle dage for 2. og
3. g i et omfang af ca. 1 dag pr. 14. dag - i alt 5 dage i perioden fra efterårsferie til juleferie. Det betyder, at der er færre elever
på GG ad gangen, og ca. en trediedel af dagene indtil jul vil der kun være to årgange på GG ad gangen.

Eleverne vil blive orienteret om de nye retningslinjer mandag efter efterårsferien. 

 

Corona og test for antistoffer 
Vi har tilbudt en anti sporingstest til alle 2. og 3. g elever. Vi havde fået et tilbud fra RegionH med testkit til to årgange elever,
som ville kunne spore evt. antistoffer for corona. 

Disse prøver blev gennemført af GG's biologilærere. 

Det var en del af et nationalt projekt, hvor man ønskede at finde ud af, hvor mange mennesker, der evt. havde antistoffer og
dermed havde været smittet med corona. Så en del af projektet var at indberette antal personer med antistoffer.

Men øv! Desværre var der ikke nogle af vores elever, der fik påvist antistoffer. :-(

 

SR valg og afslutning på grundforløb
Fredag den 23. oktober afslutter 1.g eleverne grundforløbet, og de begynder i deres studieretningsklasser mandag den 26.
oktober. 

I denne uge aflægger eleverne en mundtlig prøve i naturvidenskabeligt grundforløb (nv), og fredag den 23. oktober en skriftlig
prøve i almen sprogforståelse (ap). Prøverne er afsluttende, og karakterene vil indgå i elevens studentereksamensbevis og
hermed i det endelige eksamensgennemsnit. 
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Strategi 2020 - 2024
Den nye strategi er trådt i kraft ved skoleårets start. Strategien indeholder fire pejlemærker, som vi vil arbejde med i de
kommende fire år. 

Disse er Dannelse, Ansvarlighed, Bæredygtighed og Fremsyn. 

Nedenfor ses den layoutede version, som også kan findes på vores hjemmeside. De fire pejlemærker spiller sammen med vores
arbejde med FN's 17 verdensmål. Strategien understøttes af årlige udviklingsplaner. Jeg vil løbende følge op om planerne i de
kommende nyhedsbreve.

Strategien er udarbejdet af medarbejdere, elevråd og bestyrelse på Gladsaxe gymnasium i løbet af sidste skoleår.

I kan læse strategien på vores hjemmeside.

 

  

     

 

Bæredygtighed - miljødag for 1.g elever
Et af pejlemærkerne i vores strategi er bæredygtighed. Onsdag den 23. september løb miljødagen af stablen. Vejret var perfekt
til en udendørs aktivitet, og der var god stemning blandt eleverne. Vi startede kl. 10 med besøg og tale af Gladsaxe Kommunes
Borgmester Trine Græse, som overrakte GG det grønne flag. Efter det holdt jeg en kort tale, og til sidst lærer Magnus Limborg.

Eleverne var supersøde, og de lyttede opmærksomt. Efterfølgende fik alle klasser et oplæg eller et besøg og derefter en tur i
lokalområdet med opsamling af skrald. Oplæggene blev holdt af repræsentanter fra Noah og Green Peace, og besøgene gik til
“We Food” (salg af overskudsmad), “I tråd med verden” (om recycling af tøj), affaldssortering i Værebroparken med flere. 

Eleverne var udstyret med vand i miljørigtig emballage, en økologisk snackbar og udstyr til at samle skrald med - alt sammen
pakket i GG's muleposer af genanvendeligt bomuld.

Eleverne var meget flittige, og fik samlet i alt 250 kg. affald i nærområdet - tankevækkende og meget skræmmende.

 

https://gladgym.dk/uploads/Strategi_2020-24.pdf
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Skiture i uge 7, 2021 - en bekymring 
I lighed med tidligere år er der elever, der er i gang med at arrangere en skitur til Frankrig i uge 7 i samarbejde med elever fra
andre gymnasier på tværs af Danmark.

Turen er planlagt med 24 timers bustur frem og tilbage og ophold i små hotellejligheder. 

Udenrigsministeriet fraråder i øjeblikket unødvendige rejser til Frankrig. Derfor fraråder vi også vores elever at tage på sådan en
tur.

Hvis jeres søn/datter overvejer denne tur, vil jeg anbefale jer, at I taler om, hvorfor denne tur ikke skal gennemføres i år.

 

Røgfri skoletid - endnu en bekymring omkring SNUS
Vi har indført røgfri skoletid fra 1. august, og har orienteret om projektet og fulgt op med daglige runder udenfor GG for at
møde evt. rygere og tale med dem.  Vi har en gruppe elever, som deltager i et rygestopkursus, og det er vores indtryk, at det
generelt går godt.

Til gengæld er vi blevet mere opmærksomme på brug af snus. Det er mindre synligt, men ikke mindre skadeligt. Brug af snus
er mere udbredt blandt drengene, og i den kommende tid vil vi fokusere på denne “skjulte” vane.

 

Med ønsket om en god efterårsferie.

Eva Krarup Steensen

rektor
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