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Kære forældre og andre interesserede 
Alle restriktioner ifm corona er nu ophævet i Danmark. Det er virkelig dejligt, og det betyder, at vi kan nu 
planlægge med masser af fælles aktiviteter, som er af både faglig og social karakter, samt kan styrke det 
fællesskab, som er vigtigt for alle os på GG.  

Vi vil styrke fællesskaberne på GG - både fællesskaberne i den enkelte klasse og på tværs af klasserne. Vi 

kan nu få fuld gang i de fællesskabende aktiviteter, som livet på et gymnasium også rummer. Det er 
aktiviteter i og på tværs af klasserne, som fx kor og Opdigtet onsdag mm. Det gælder også 

studieværkstedet, som starter i denne uge. Der er også kommet gang i en fodboldturnering, som eleverne 

har selv har organiseret, ligesom de også har sat gang i en cykelkampagne med fokus på bæredygtig 
transport. Så der er gang i masser gode fælles aktiviteter allerede. I fredags holdt vi årets første fest. Festen 
gik rigtig godt, og eleverne mødte op i festhumør.  

I dette Nyhedsbrev kan I læse om: 

 Trivsel og fællesskabende aktiviteter  

 Studieture i skoleåret 2021 - 2022 

 Destinationer for rejser i 3.g  

 Studieværksted 

 Studieretningspræsentationer i 1.g 

Trivsel og fællesskabende aktiviteter  

I år har vi et særligt fokus på trivsel i alle klasser. Eleverne i 2. g og i 3. g har været hjemme i lange 
perioder af deres gymnasietid, og de har brug for at styrke deres klassefællesskaber. Et af tiltagene var 

teambuilding turen til Glumsø i juni måned for de nuværende 2.g og 3.g klasser, og andre tiltag er de faglige 
og sociale aktiviteter klassens lærere har stået for i juni og august måned.  

I år har hver af 2.g klasserne ansvar for et fællesarrangement. Det bliver ansvaret for en fredagscafé, en 
caféaften eller en fest. 3.g klasserne har ansvar for at lave årets brag af en gallafest. 

I år er vi den situation, at ingen af vores elever har gennemført et “normalt” skoleår med aktiviteter og 
traditioner på GG. Hverken 2.g eller 3.g elever har oplevet at have en normal gymnasietid med fælles 

aktiviteter som fx. vores fælles morgensamling (Gøg og Gokke), idrætsdag, studieture, fester, caféer, 
gallafest mm.  



Vi er dialog med eleverne om at skabe de bedst mulige fællesaktiviteter på GG og glæder os til at udvikle og 
skabe traditioner for det gode gymnasieliv.  

Fælles opvarmning til idrætsdagen og tovtrækkeri 

 

 

Studieture i skoleåret 2021 - 2022 

Før Covid-19 rejste alle elever på en Danmarkstur i 1.g og en udenlandstur i 2.g. Hertil var der rejser for 

udvalgte klasser/hold (fx. sprog og idræt) i 3.g, svarende til, at ca. ½ delen af eleverne i 3.g ville komme på 
en ekstra studietur.  Denne plan har vi ikke kunnet gennemføre i de sidste 2 år pga. corona. Vi har haft 
planlagt rejser, som er blevet aflyst, for at blive erstattet af nye rejser, som igen er blevet aflyst. 

Nu er vi heldigvis et andet sted med Covid-19 i Danmark, og vi glæder os til at kunne gennemføre 
studieture. I år vil vi gerne gennemfører vi studieture for klasser på alle tre årgange.  

For vores 3.g klasser har vi valgt, at 3.g rejseressourcerne kommer alle klasser til gode. Det betyder, at 
rejserne på udvalgte hold (fx. sprog og idræt) ikke gennemføres. Vi har ligeledes besluttet, at 3.g turene 

ligger i efteråret for at styrke trivslen i klassen. Desuden er 3.g klasserne travlt optaget i foråret af SRP, 
terminsprøver og afslutning af alle fag inden.  

Destinationer for 3.g studieture 

Vi har haft forskellige overvejelser omkring destinationer for 3.g klassernes studieture. Vi er helt klar over, at 

nogle elever har forventet, at turen skulle gå til udlandet.  Efter mange overvejelser samt juridisk råd og 

vejledning besluttede vi, at 3.g studieturen bliver i Danmark. Hovedformålet med studieturen i 3.g i år er at 
styrke klassernes trivsel og fællesskab. 

Der er flere forhold, der har haft betydning for vores beslutning om studieture i Danmark. For det første kan 

vi holde prisen på et minimum, fordi vi får frirejser med DSB, og prisen kan holdes nede på 1.000 kr. Det 

betyder, at alle elever kan deltage. For det andet er coronasituationen i Danmark stabil, og hvis en elev 
bliver syg af Covid-19 på studieturen, kan hjemtransport arrangeres. For det tredje er vi sikre på, at turen 

kan gennemføres. Der er fortsat risiko for, at en udenlandstur skal aflyses, hvis en destination skifter farve 
ift Udenrigsministeriets retningslinjer, og eleverne kan risikere ikke at komme afsted eller ikke at kunne få 
penge retur. 

Det vigtigste er, at eleverne kommer afsted sammen, og at der er størst sikkerhed for, at studieturen kan 
gennemføres,   



Studieværksted  

Studieværkstedet begynder på tirsdag den 14. september og kører derefter hver tirsdag og torsdag kl. 15:15 
- 16:45 i lokale 11.  

I studieværkstedet vil der være én lærer og to elevhjælpere til stede, som kan hjælpe med matematik, 

dansk, sprog mm. I må meget gerne opfordre jeres datter/søn til at komme i studieværkstedet og lave deres 
opgaver sammen med deres kammerater - også selvom, de ikke synes har behov for hjælp.   

Studieretningspræsentationer i 1.g 

Alle 1.g elever er nu fordelt på deres ønsker til studieretningspræsentationer. De vil få en præsentation af 
den valgte studieretning og få indblik i og forsmag på nogle af de emner, de ville møde, hvis de vælger en 
bestemt studieretning.  

  

Med venlig hilsen 

Eva K. Steensen  

rektor 
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