Torsdag den 23. januar 2020

LOKALT

|

HelsingørDagblad 9

Uddannelse
Tre mænd stak af på cykler
HELSINGØR: Tre mænd
skabte tirsdag formiddag
omkring kl. 11 uro på Rogertsvej og på H.C. Andersens Vej. En beboer på Rogertsvej så tre mænd forsøge
at stjæle poser med pant fra
anmelderens carport, men
de stak af fra stedet på cykel,
da de blev råbt an. Og på H.C.

Eleverne fortalte om livet på Helsingør Gymnasium.

Andersens Vej tre mænd luret ind ad vinduet. Da mændene opdagede, at anmelderen var hjemme, løb de væk
og cyklede fra området. En
patrulje blev sendt til området, men de tre mænd blev
desværre ikke fundet.

Der blev også vist ﬁlm på storskærmen, hvor man kunne
få et indblik i , hvordan det er at gå på HG.
Gæsterne blev budt
på nybagte kanelsnegle.

Eleverne dannede fakkeltog for de besøgende.

Engagerede elever
fortalte om livet på HG
Der var stort rykind,
da Helsingør Gymnasium stod i spidsen for
den årlige orienteringsaften.

gymnasiets værdier, at det
går begge veje, fortæller
Dorthe Carlsen, som var en
af de forældre, der sammen
med sin datter deltog i orienteringsaftenen .

HELSINGØR:

Elever på scenen

Helsingør
Gymnasium afholdt tirsdag
den store årlige orienteringsaften for kommende
elever og deres forældre. Her
i k de mere end 500 interesserede gæster et grundigt
indblik i alt det, som tre år på
Helsingør Gymnasium byder på.
- Det var en utrolig veloplagt aften, hvor eleverne var
på scenen og med stort engagement og begejstring fortalte om alle de muligheder,
gymnasiet tilbyder. Det var
tydeligt, at der er en særlig
ånd og at fællesskabet, som
også er en af gymnasiets
værdier, trives. Det var også
noget rektoren lagde vægt på
i sin tale til eleverne, hvor
han kom ind på gymnasiets
værdier. Han fortalte også, at
der er en forventning til eleverne om, at de efterlever

Den store festsal var fyldt til
bristepunktet, så de sidst
ankomne måtte følge showet på storskærme ude i forhallen.
Programmets første del i
festsalen havde fokus på,
hvad Helsingør Gymnasium
kan tilbyde kommende elever ud over den faglige undervisning. Skolens elever
delte ud af deres erfaringer
fra deltagelse i studiekredse
og talentprogrammer, oplevelser fra studieture, kunstnerisk samarbejde med billedskolen, internationale
udvekslingsophold og meget mere.
Rektor Claus E. Madsen
gav de kommende elever og
deres forældre sit bud på,
hvad Helsingør Gymnasiums i re værdier nemlig;
nysgerrighed, ansvar, fæl-

Lokalavisen
Nordsjælland
udkommer også
digitalt hver uge

lesskab og ambition, betyder
for dagligdagen, omgangsformen og læringsmiljøet på
Helsingør Gymnasium.
Den første del af orienteringsaftenen blev krydret
med musikalske indslag og
en genopførelse af en scene
fra efterårets musical Moulin Rouge.
Antikken og biotek

Elevambassadører i HG-trøjer og med brændende fakler
i hænderne dannede en
stemningsfuld allé, der ledte
de mange gæster fra festsalen over skolegården til hovedbygningen, hvor programmets anden del foregik. Her bød elevambassadørerne gæsterne på kafe/te
og duftende varme kanelsnegle. Herefter var der mulighed for at opleve de forskellige studieretninger, tale
med studievejlederne, HEAsamarbejdspartner, repræsentanter fra Hamletscenen
og meget mere.
Gæsterne kunne blandt
andet få testet blodtype hos
biotek-studieretningen eller

forsøge at genkende den
græske sagnkonge Alexander på antikke græske mønter hos skolens klassikerstudieretning.

hvor du kan læse
ugens avis som e-paper
på pc, tablet eller mobil.
Der er også adgang til gratis avisarkiv,
og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Rådgivning og valg af materiel.
Vi kan skaffe alle maskiner.

Weekendinfomøde

For efterskoleelever og andre der gik glip af den store
orienteringsaften på Helsingør Gymnasium, holder skolen et kortere orienteringsmøde på lærerværelset på
Helsingør Gymnasium. Det
foregår lørdag den 1. februar
klokken 13. - 14.30, hvor der
igen bliver mulighed for at
besøge gymnasiet og møde
ledelsen og eleverne.
Formålet med disse arrangementer er at hjælpe de
uddannelsessøgende unge i
Helsingørområdet til at
træfe et velinformeret og
gennemtænkt uddannelsesvalg, så de får søgt ind på den
for dem helt rigtige uddannelse senest den 1. marts.
Flere informationer på
skolens hjemmeside: www.
hels-gym.dk
tze
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