
 

 

Datoer, der er værd at huske... 

27.-29.  oktober  Studietur for 3.g elever 

1.-2.   november  Forældremøde for 1.g elever og forældre 

3.  november  Operation Dagsværk 

10.-12.  november  Danmarkstur for 1.g. elever 

26.  november  Årets gallafest  

Sidste uges aktiviteter 

Denne uge har været en forrygende uge, hvor vi nu endelig kan mærke, at vi er ved at være tilbage til en 
helt almindelig hverdag med de mange fælles aktiviteter, der er. 

I tirsdags holdt vi en Gøg og Gokke (vores fællessamling), hvor vi samlede alle elever og lærere i Salen for 

første gang i over 1,5 år. Her underholdt koret med to sange, og eleverne præsenterede det nye elevråd 

samt de mange initiativer, der endelig kan foregå på GG.  

 

Første Gøg og Gokke i 616 dage :-) 



Eleverne har selv organiseret skak- og fodboldturnering, og i denne uge blev turneringen afgjort. I skak blev 

vinderen en 1.g elev og i fodbold vandt 2r over 3r med 5-3. Hertil muscialprøver, Opdigtet onsdag, og 
spillecafé arrangeret af 2.x 

 

De stolte vindere fra 2r med pokalen 

1.g studieretningsklasser begynder efter ferien 

Eleverne i 1.g har afsluttet deres 10 ugers grundforløb med to prøver i hhv. naturvidenskabeligt grundforløb 
(n/v) og i almen sprogforståelse (ap).  

Eleverne har indgivet ønsker til studieretning og alle 1.g elever er nu placeret i deres studieretningsklasser, 
og begynder i de nye klasser fra mandag 25. oktober. De første dage vil gå med et introduktionsforløb, som 
skal understøtte de nye fællesskaber, eleverne nu er kommet i. 

Vi er glade for at kunne opfylde næsten alle elevers ønsker til studieretninger. For de allerflestes 
vedkommende har de fået deres første prioritet.  

 
Studietur for 3.g elever 

Studieturene for 3.g eleverne er planlagt, og de rejser i ugen efter efterårsferien. Formålet med turene er 
først og fremmest at give klasserne en god social oplevelse, som kan gavne dem i deres sidste del af 

gymnasietiden. Det er derfor vigtigt, at alle elever fra klassen deltager. Vi mangler fortsat enkelte 
tilmeldinger, som vi håber kommer snart, da alle bookinger til fx. hotel og andre aktiviteter er booket til alle 
elever. 



Turene går til forskellige steder i Danmark bl.a. til Århus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg, Ribe, Bornholm og 
Haderslev.  

 
Forældremøde i 1.g klasserne  

Mandag 1. november og tirsdag 2. november afholder vi forældremøder i alle 1.g klasser.  

På mødet deltager nogle af klassens lærere samt deres gymnasievejleder. På mødet vil I få mere information 

om studieretningen, Danmarksturen, årets gang, skolens tilbud, og hvad vi gør for fællesskabet og trivslen 
her på gymnasiet. 

Invitationerne er i dag sendt i e-Boks til elever og forældre.  

 
Danmarksturen for 1.g elever 

1.g eleverne skal på studietur fra 10. -12. november. Formålet med turen er at give de nye klasser en god 
social oplevelse og nogle faglige input. Eleverne skal besøge mindre byer i Danmark og skal bl.a. besøge et 

lokalt gymnasium, hvor de skal mødes med en 1.g klasse. Klasserne skal bl.a. besøge Maribo, Hjørring, Ribe, 
Helsingør, Lemvig, Kerteminde og Rønne. 

Turen koster 1.000 kr., hvilket vil dække transportomkostninger, overnatning, diverse entreer og 
evt. forplejning. Der vil komme mere information om disse ture på forældremøderne. 

 
COVID-19 

Selvom alle restriktioner er ophævet, er der fortsat elever og medarbejdere, der bliver smittet med Corona. 

Når vi får information om en smittet person, orienterer vi klassens elever om, hvilke forholdsregler de bør 
tage ift. test. Der kan være forskel på forholdsregler alt efter, om eleven er vaccineret eller ikke vaccineret. 

Heldigvis er de fleste af vores elever vaccinerede. Hvis I er i tvivl om, hvordan I skal forholde jer ved evt. 
smitte, kan I ringe til Sundhedsstyrelsen på 32 32 05 11. 

 
Operation Dagsværk onsdag 3. november 

Hvert år bruger gymnasieelever i hele Danmark en dag på at arbejde for at samle penge til et 
velgørenhedsformål. Årets projekt handler om rettigheder for etiopiske sexarbejdere.  

Hver elev skal min. tjene 350 kr. og må max. arbejde i 5 timer. Hele lønnen doneres til årets projekt. 

Eleverne kan hyres til at arbejde for både firmaer og private. Det kan fx. være til havearbejde, rengøring, 
oprydning mv. 

På GG har vi en meget aktiv OD-gruppe, og eleverne samler hvert år mange penge ind. I kan læse mere om 
arbejdet og indsamlingen her. 

https://od.dk/


Hvis I har en arbejdsopgave, kan I kontakte elevrepræsentant i OD-gruppen Ellen Jakobsen på mail 
elle1930@gladgym.dk 

 
Så er det tid til at nyde efterårsferien.  

 
Med venlig hilsen 

Eva K. Steensen 
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