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Datoer, der er værd at huske...
8. september Ønske til studieretningspræsentationer - 1g
17. september Matematikscreening - 1g
24. september Afklaringssamtaler i 1g - løber frem til 2. oktober
12.-16. oktober

Efterårsferie

Forældremøder i 1.g i den kommende uge - virtuelt
I morgen onsdag afholder vi virtuelle forældremøder for storgruppe A, B, E og G og torsdag afholder vi virtuelle forældremøder
for storgruppe C, D og F. Møderne handler om gymnasiets fagrække generelt og om de studieretninger, vi kan tilbyde på GG.
Midt i september måned afholder vi tre præsentationsdage, hvor eleverne kan høre mere om de enkelte studieretninger. Vi
opfordrer eleverne til at vælge så bredt som muligt og udfordre sig selv og melde sig til en præsentation, de måske ikke lige
umiddelbart tænker, er noget for dem. Vi ved fra andre år, at ca. 1/3 af vores elever ender med at vælge en anden
studieretning, end de først havde forestillet sig.

Coronainitiativer
Vi er så glade for, at vi kan have eleverne tilbage på GG. Det ved vi også at eleverne er glade for. Vi gør alt, hvad vi kan for at
begrænse smittekilder mest muligt, så vi kan blive ved med at være på GG.
Dette gør vi ved, at eleverne skal følge nogle retningslinjer på GG ift. hygiejne (fx. vaske hænder, spritte borde og hænder af
og lufte ud) samt ved at holde afstand (vi har fx. ensrettet gangene).
Endelig skal de ud i frikvartererne, for som vi siger til dem, så hader Corona frisk luft. Det må I meget gerne tale med dem om,
for det er svært at forstå :-)
Et andet initiativ er, at vi begrænser antallet af elever på GG ved på skift at have en årgang hjemme til virtuel undervisning. Fra
sommerferien og indtil efterårsferien har alle 2. g og 3.g klasser 5 virtuelle hjemmearbejdsdage. Vi ved godt, at nogle elever
synes, at de har været meget hjemme i foråret, men på denne måde reducerer vi antallet af kontakter på GG og mindsker
smitteriskoen.

Studietur i 3.g - går nu til Danmark :-)
De nuværende 3.g-elever kom ikke på studietur i foråret, hvilket de naturligvis var meget skuffede over. Heldigvis var alle rejser
købt som pakkerejser og eleverne har langt om længe fået deres penge tilbage.
Vi har planlagt en tur for 3.g- eleverne, som en kompensation og havde i første omgang planlagt en kort tur til Sverige, Norge
eller Tyskland.
Der er imidlertid mange usikre forhold omkring Corona, og vi har derfor truffet den beslutning, at turen går til en destination i
Danmark i stedet. Så er vi mere sikre på, at de kan komme afsted. Og hvis vi bliver nødt til at aflyse pga. Corona, så kan vi
bedre håndtere det og eleverne risikerer ikke at miste mange penge.
Vi er i færd med at udarbejde et dokument omkring de økonomiske og juridiske forhold, som vi vil bede både forældre og
elever om at underskrive.
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Undervisning i digitale medier for 1.g og 2. g.
I løbet af efteråret afholdes undervisning af alle 1.g og 2.g-elever om algoritmer, digitale fodspor og andet under ItUniversitetet på GG. Det er vigtigt for os, at vores elever oplever at blive udfordret på at reflektere kvalificeret over deres brug
af digitale medier. En lang række af sådanne refleksioner varetages i fagene, men i samarbejde med IT-Universitetet
gennemgår hver klasse også et modul, hvor der er tid til at gå i dybden med nogle af de tekniske og etiske overvejelser
forbundet med hverdagens brug af digitale medier - både på computeren og telefonen.
Vi opfordrer forældre til at spørge ind til modulet efter dets afholdelse og sammen med eleverne reflektere over den digitale
færden, der er en del af hverdagen.

Projekt

Røgfri skoletid

Fra 1. august 2020 har vi indført røgfri skoletid for både elever og medarbejdere. Røgfri skoletid omfatter både rygning og brug
af snus.

Jeg hader Fucking

I den forbindelse havde vi Peter Falktoft (radiovært og journalist) på besøg med sit tankevækkende foredrag
Da vi kun havde mulighed for at have få elever i Salen, blev foredraget livestreamet til resten af klasserne.

rygning.

Projektet er indført i samarbejde med Gladsaxe Kommune, RegionH, Kræftens bekæmpelse og SosuH. Dagen efter havde vi en
officiel åbning med besøg af de involverede parter, heriblandt Trine Græse, borgmester i Gladsaxe og student fra GG.
Vi patruljerer løbende, og det er vores indtryk, at eleverne har taget godt imod projektet og at rygning og brug af snus er
betydeligt reduceret i skoletiden.

Corona
Vi får løbende henvendelser fra elever og forældre om, hvordan de skal forholde sig ved mistanke om Corona. Ved mistanke om
Corona skal eleven blive hjemme og kontakte egen læge.
Elever, der har fået foretaget en test, SKAL blive hjemme, indtil der foreligger et negativt testsvar - uanset om de har
symptomer eller ej.

Et ugentligt nyhedsbrev til alle elever
I foråret skrev vi hver dag en hilsen til alle elever med stort og småt, og det var der mange elever, som var glade for. Vi har
derfor besluttet, at vi hver mandag udsender et nyhedsbrev til eleverne med informationer og andre nyheder.
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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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