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19-årige Albert Lykke Mortensen, som går i 3. g på Helsingør
Gymnasium, glæder sig til utroligt meget til se sine
klassekammerater. Men det bliver også lidt mærkeligt, forudser
han.
SNEKKERSTEN: Der er stadig lidt mere end en uges tid til, at
Albert Lykke Mortensen fra Snekkersten skal gense sine
kammerater i 3x på Helsingør Gymnasium, når gymnasiet e er
planen genåbner for afgangseleverne mandag den 20. april.
Som alle andre elever i landet er den 19-årige gymnasieelev blevet undervist virtuelt
hjemmefra den seneste måneds tid.
-Det bliver så fedt. Jeg glæder mig virkelig. Jeg har ingen anelse om, hvordan det
kommer til at foregå. Det bliver spændende at se, siger Albert Lykke Mortensen.
Det bliver først i løbet af den kommende uge, Albert og hans kammerater får at vide,
hvordan undervisningen, som skal tilrettelægges som såkaldt nødundervisning,
kommer til at foregå.
Wuhan-handshake Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med den delvise genåbning af
blandt andre gymnasierne udsendt en række sundhedsfaglige retningslinjer.
Eleverne skal blandt andet opholde sig i samme lokale og sidde ved
enkeltmandsborde med to meter imellem hvert bord.
-Jeg kan godt forestille mig, at det bliver underligt ikke at kunne give sine kammerater
et knus og nøjes med et " Wuhan-handshake", hvor vi sparker til hinandens fødder i
stedet for, siger Albert Lykke Mortensen.
For Albert Lykke Mortensen, som lige nu holder påskeferie, er en del af fritiden blevet
brugt på udendørsaktiviteter.
Han har blandt andet kastet sig over sportsgrenen discgolf, også kaldet frisbeegolf.
-Jeg har ha tid til at træne disc-golf sammen med min bror og et par venner.
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Der findes nogle gode baner i Nordsjælland. Det var min ven, der introducerede det for
mig. Før corona var det noget, vi måske spillede en enkelt gang hver anden uge.
Nu sker det fire-fem gange om ugen, fortæller Albert Lykke Mortensen.

Blevet den nye hverdag
Han er også begyndt at løbe mere.
-Det med at bruge naturen og holde mig i gang er med til, at jeg ikke bliver " bims". Jeg
får også gået nogle lange ture, fortæller han.
Undervisningen hjemmefra går fint under de givne forudsætninger, mener han.
-Jeg synes, man vænner sig til det. Det er blevet den nye hverdag. Men jeg savner det
sociale rigtig meget og det at mødes i skolen, fortæller han.
Et af de andre store afsavn er, at årets ungdomsskolemusical, som han sammen med
59 andre unge har været involveret i -og som skulle have ha premiere i lørdags -ikke
bliver opført.
-Corona har ødelagt vores musical, som vi har gået og øvet på i lang tid. Det er rigtig
ærgerligt, siger Albert Lykke Mortensen.
Det er udelukkende afgangseleverne, der vender tilbage til gymnasierne, mens de
øvrige årgange fortsætter med at blive undervist hjemmefra.
Det med at bruge naturen og holde mig i gang er med til, at jeg ikke bliver " bims"
ALBERT LYKKE MORTENSEN.
Den 19-årige gymnasieelev har sammen med sin bror og et par venner kastet sig
over sportsgrenen frisbeegolf. Foto: Lars Johannessen
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kundens egen virksomhed, men ikke eksternt. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal a ales skri ligt direkte
med udgiverne, som har ophavsretten til materialet.
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