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Albert Lykke Mortensen, Freja Østergaard Frank og Laurits Grønlund Poulsen var på skolen, da fotografen kom forbi. Foto: Torben Sørensen

Bli´r vi corona-årgangen?
Tre år på gymnasiet er afsluttet med tre
meget anderledes måneder. Men måske er
det alligevel ikke det, der bliver husket bedst,
når årets studenter ser tilbage.
STUDENT
Otto Rühl, borgerjournalist
og lektor på Helsingør
Gymnasium

HELSINGØR: Albert Lykke Mortensen sidder sammen med
klassekammeraten Emilie
Schjønning, Laurits Grønlund Poulsen fra 3. y og Freja
Østergaard Frank fra 3. u på
Helsingør Gymnasium. Af deres tre år på skolen har de sidste tre måneder med corona
været mindeværdige, men de
tager også mange gode oplevelser med sig.
Albert gik oprindelig på
Borupgaardskolen og fortsatte fra 7. klasse i sciencelinjen
på Rønnebær Allé . Efter 9. var
han på efterskole i Fårevejle,
hvor han med sine egne ord
hyggede sig og spillede volley.
Interessen for det naturvi-

denskabelige var der dog stadig, så efter grundforløbet i
gymnasiet søgte han bioteklinjen – et valg, han bestemt
ikke har fortrudt, da han har
været vildt begejstret for sin
klasse. Albert har også været
interviewet af Dagbladet om
coronatiden, og der var det
tydeligt, at det var det manglende samvær med 3. x, der
var værst – han savnede at
kramme dem alle.
Men hårdt var det også, at
Ungdomsskolens musical
blev aflyst – lige inden Mette
F lukkede Danmark ned. Albert har været med i disse
musicals siden 9. klasse, så for
ham og mange andre var det
utrolig ærgerligt, at de i år ikke kunne opføre den i påsken.

Kamp for miljø og klima

Emilie Schjønning kom fra
Grydemoseskolen og havde

egentlig efter grundforløbet
valgt en anden studieretning.
Men rygterne om den meget
sociale X-klasse lokkede hende til et skift. De mennesker,
hun mødte her, og de sociale
bånd, der blev skabt, er det,
Emilie helt klart vil savne
mest.
Hun havde planer om ar
rejse til Asien nu efter sommerferien – efter allerede i 2.
g at have imponeret religionslæreren med sin forståelse af de asiatiske religioner.
Nu er det udskudt, og hun må
fortsætte arbejdet i Paradis Is
i Helsingør.
– Så jeg håber på en god,
varm sommer, griner Emilie,
der senere vil bo og studere
klima og biologi i udlandet –
gerne steder, hvor der er klimamæssige udfordringer.
Emilie er allerede nu frivillig i Greenpeace, har været
med til klimademonstrationerne og været i dialog med
de danske politikere om miljøplanerne.

siet – Odsherreds Efterskole
med fokus på det internationale. Hun var både i Frankrig,
Indien og Kenya med efterskolen og valgte Helsingør
Gymnasium på grund af de
mange internationale forbindelser.
Da Freja var på besøg i
gymnasiet før hun startede,
hørte hun, at det var svært at
komme med i vores Israeludveksling, fordi der altid er
mange ansøgere.
– Så jeg skrev hurtigt til
gymnasiet og ansøgte om at
være med – det havde de godt
nok ikke oplevet før, fortæller
hun.
Freja er helt sikker på, at
hun også om mange år vil
tænke tilbage på sin lille klasse, der de sidste år kun har
været på 18 elever. Og så på
de meget specielle og unikke
lærere – hvor mon man ellers
finder en lærer som Anders
Maegaard, der kommer ind i
klassen på rulleskøjter?

Internationale oplevelser

Laurits Grønlund Poulsen
kommer fra Helsingør Byskole, men var efter 9. klasse et år
i USA. Han er en af dem, der

Freja Østergaard Frank fra 3.
u kommer fra Gilleleje og var
også på efterskole før gymna-

I "papegøjeklasse"

er meget glad for de tre måneder lange introforløb.
- Jeg troede, det skulle være matematik og fysik, men i
introforløbet opdagede jeg,
at samfundsfag lige var mig –
og så kom jeg i en spændende ”papegøjeklasse”, hvor vi
havde matematik og alle fællesfag sammen - mens min
halvdel havde samfundsfag,
hvor de andre havde fysik,
fortller Laurits.
- Jeg tror også, det er det
sociale, jeg vil huske. Vi har
været med klassen i Skotland,
jeg har været med samfundsdelen på EU-institutionerne
i Bruxelles, og jeg var med i Israel-udveksling og har fået
rigtig gode venner hernede.
- Nu vil jeg holde ferie – og
så læse geografi. Det er en idé,
der går helt tilbage til folkeskolen og nu er vendt tilbage.

Musical og filmskole

Albert håber at få et vikarjob
på sine gamle skoler i Snekkersten – og ellers måske vende tilbage til Kvickly i Prøvestencentret, hvor han har arbejdet før. Og så skal der spilles volleyball – han er lige
rykket op på førsteholdet.
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Jeg troede, det
skulle være
matematik og fysik,
men i introforløbet
opdagede jeg, at
samfundsfag lige
var mig.
LAURITS GRØNLUND POULSEN

Til september går arbejdet
med musicalen forhåbentlig i
gang igen under mere normale forhold. På længere sigt
satser Albert på ingeniør-studiet på DTU.
Freja skal på filmhøjskole.
Hun har været lidt tøvende
over for drømmen, men gymnasiet har virkelig givet hende selvtillid, og drømmen er
bagefter optagelse på Den
danske Filmskole. Foreløbig
er der afslutning fredag – efter en meget udsædvanlig
sidste skoletid i 3. g og et
usædvanligt eksamensforløb.
Men heldigvis en næsten traditionel dimission!

