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Så dem der har lidt mindre, 

kan opleve meget mere 



Formålet med elevfonden er , at give elever , der  har  sær lige proble-

mer med at skaffe penge til deres studierejse, mulighed for at søge om 

støtte.  

 

At behovet er der, er allerede bevist igennem de mange år, fonden har 

eksisteret, idet en række elever har fået velbegrundet støtte til deres stu-

dierejser ad den vej. Ideen med fonden er således at give til de få, som 

virkelig har behov for hjælp, ikke til de mange, som kan klare sig uden. 

Dit bidrag gør en forskel 

Støt fonden i dag! På den måde gør du det muligt for os at hjælpe dem 

der trænger mest. Sammen gør vi en kæmpe forskel - måske også i dit 

barns klasse, når de skal på ture. 

 

Siden vi startede på bar bund i 2009,  har vi fået penge fra forskellige 

kilder, heriblandt overskud fra skolens fester, et lille bidrag fra alle der 

tager på studierejse, lærerbidrag og forældrebidrag. 

 

Hvis mange giver et bidrag, betyder det virkelig noget. 

 

Hvis I vil støtte elevfonden, så overfør et beløb: 

Tak! 

 

På fondsbestyrelsens vegne 

 

 

Claus E. Madsen 

Rektor 
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Helsingør Gymnasiums Elevfond er en fond, der blev startet i 2009, 

hvis formål fremgår af fundatsens §2: 

 

Fondens formål er at yde bidrag til enkelte elever i forbindelse 

med aktiviteter, som er arrangeret af Helsingør Gymnasium, og 

hvortil det offentlige ikke bidrager eller kun bidrager i begræn-

set omfang, først og fremmest studierejser. 

 

Hvorfor en elevfond? 

 

 Helsingør Gymnasium finder det vigtigt, at alle elever får mu-

lighed for at opleve sammenhængen mellem undervisningen og 

livet udenfor skolens mure, bl.a. ved at deltage i ekskursioner, 

studierejser og ikke mindst udvekslingsrejser. 

 

 Da studierejsen er undervisning, er det obligatorisk for alle ele-

ver i klassen at deltage. 

 

 En klasse kan naturligvis vælge ikke at tage på studierejse, hvis 

nogle elever ikke har råd, men det sker yderst sjældent. Allige-

vel kommer nogen økonomisk i klemme. Det vil vi forsøge at 

undgå. 

 

 

Hvad er Helsingør Gymnasiums Elevfond? 


