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Eleverne får deres eksamensplan
Oplæg om sabbatår for 3.g. elever og forældre - aflyst
Sidste skoledag for 3.g eleverne
Eksamen i skriftlig dansk for alle 3.g elever
Sidste skoledag for 1.g og 2.g elever
Eksamensperiode
Studenterne springer ud (enkelte elever dog ugen før)
Translokation kl. 10.00

Eksamen, årsprøver og afslutning på skoleåret 2021 - 2022
For elever i 3.g
Eksamen 2022 er igen i år reduceret under henvisning til undervisningen under COVID19.
Der er indgået en politisk aftale om eksamen, hvilket betyder en reduktion i antallet af eksamener for 3.g
eleverne.
Alle elever i 3.g skal til følgende eksamener; en skriftlig eksamen i dansk, et forsvar af deres SRP-opgave,
samt to andre mundtlige fag i deres studieretningsfag eller et andet A-niveau fag. Dvs. i alt fire
eksamensbegivenheder. Evt. andre eksamener aflyses, og eleven får ophøjet deres afsluttende
standpunktskarakter til prøvekarakter, hvis faget var udtrukket og aflyst.
3.g elevernes undervisning afsluttes med en fælles frokost mandag den 16.maj.

For elever i 1g. og 2.g
1.g og 2.g elever skal typisk til en-to eksamener, således at de fleste elever har aflagt tre eksamener ved
udgangen af 2.g.
Nogle af 2.g eleverne skal til skriftlig matematik B den 24. maj, og nogle af 2.g eleverne skal til skriftlig
engelsk B den 25. maj - alt efter studieretning og eksamensudtræk. Vi afholder desuden en række årsprøver
for 1.g og 2.g elever, så de kan få træning i at gå til eksamen. Deres undervisning fortsætter indtil den 31.
maj.
Alle elever får deres samlede prøve- og eksamensplan mandag den 9. maj.

Fordeling af elever 2022 og betydning for GG
Antallet af ansøgere til STX i Region H er højere end forventet. Det høje antal af ansøgere fordeler sig skævt
med færre i Nordsjælland og flere i København Centrum. I vores område København Nord er antallet af
ansøgere på niveau med sidste år.
Samtidig er der 4 gymnasier i Region H, som ikke optager elever i 2022. I vores område er det Herlev
Gymnasium og HF. Disse forhold gør, at fordelingen af elever har været vanskelig i år. Som en del af
løsningen opretter GG en ekstra klasse, så vi efter sommerferien har 14 1.g. klasser.

Bæredygtige studieture i 2.g
Endelig kunne vi gennemføre studieture til udlandet igen. Ugen før påske var alle 2.g klasser på studietur.
Studieturene gik til destinationer i udlandet og blev gennemført med bæredygtig transport med enten bus
eller tog. Destinationerne på årets studieture var Hamborg, Berlin, Amsterdam, Brügge, Stockholm og
Dresden.
På destinationerne var der mange spændende faglige indslag samtidig med, at klasserne havde tid til at pleje
det fællesskab, de har savnet under de sidste års nedlukning.
Turene gik over al forventning, og de mange timer i busser og tog blev brugt til snak og hygge eleverne
imellem. Ud over denne gode erfaring, så kan vi glæde os over at have sparet kloden for ca. 75 tons Co2
udledning ved at have rejst med bus og tog. En gennemsnitlig dansker udleder 11 tons Co2 om året.
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