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Uddannelse

50 elever fra 8. klasse er startet
på Helsingør Gymnasium
Det nye projekt Masterclass startede
torsdag til stor glæde
for eleverne.
Af
Victor Kuhlmann
v.kuhlmann@hdnet.dk

HELSINGØR: Torsdag den 7.

marts slog Helsingør Gymnasium dørene op for ikke
mindre end 50 elever fra 8.
klasse fordelt på 6 forskellige
grundskoler fra Helsingør
Kommune.
Alle 50 elever har søgt om
optagelse på HG’s nye projekt Masterclass med det formål at højne deres faglige niveau, få en ekstra udfordring
sammen med andre dygtige
grundskoleelever og snuse
til undervisningsmiljøet i
gymnasiet.
- MasterClass projektet er
et spændende nyt tiltag af
mindst følgende to grunde.
- For det første vil HG gerne udfordre områdets dygtigste grundskoleelever ved
at invitere dem inden for på
gymnasiet, hvor veludstyrede faglokaler og universitetsuddannede undervisere
forhåbentlig vil motivere
grundskoleeleverne til nysgerrighed og faglig fordybelse.
- For det andet fordi MasterClass-forløbet kan hjælpe gymnasieegnede grundskoleelever i deres afklaringsproces i forhold til valget af ungdomsuddannelse,
fortæller Claus Corneliussen, der er vicerektor på Helsingør Gymnasium.

Magnus, der ligeledes går i
8. klasse på Skolerne ved
Rønnebær Allé, fortæller, at
"det har været super spændende og at han glæder
som meget til at komme op
på HG igen i april til temadag 2, men også at niveauet
for hans skyld gerne må
være endnu højere. (Foto
Mogens Guildal)

Lektor i fysik Henrik Bak Heyde underviser Science linje B i krystaller og sjældne jordarters betydning for moderne teknologi. (Foto: Mogens Guildal)

Roberta fra Skolerne i Bymidten forklarer sin motivation for at deltage i masterclass med, at hun ønskede bat højne sit faglige
niveau og blive udfordret
mere end hun bliver det i
den daglige undervisning.
(Foto: Mogens Guildal)

Ender med et diplom

MasterClass-forløbet er opdelt i en international linje
og en sciencelinje.
Det strækker sig over hele
kalenderåret 2019, så grundskoleeleverne besøger Helsingør Gymnasium til tre temadage i løbet af foråret,
hvor de går i 8. klasse, og til
4 temadage i efteråret, hvor
eleverne er rykket op i 9.
klasse.
Hvert temadag består af 2
moduler af 95 minutter og
har et selvstændigt overordnet emne for hver af de to linjer.
Der resterer endnu seks
temadage, før grundskoleeleverne kan modtage diplomet for gennemført MasterClass i slutningen af efteråret 2019.

Mia fra Skolerne ved Rønnebær Allé forsikrer, at
"MasterClass har helt klart
levet op til forventningerne.
Jeg håbede på at få noget
mere spændende og anderledes undervisning, fordi
det godt kan blive lidt det
samme vi laver i skolen. Det
er super fedt, at undervisningen på MasterClass ikke
bare er tør teori, men at vi
kom ud og prøver det vi lærer om af i praksis (Foto:
Mogens Guildal)

Amalie fra Fredensborg
Skole fortæller "Mine forventninger var at få lidt mere udfordring i forhold til
den normale skolegang. Det
er bare ærgerligt, at det kun
er 2 moduler pr. temadag det ville være bedre med en
hel dag! Men jeg føler klart,
at jeg har fået meget ud af i
dag og at der var tale om et
højere niveau. Det er godt,
når man rigtig bliver udfordret og kan mærke, at man
er i en klasse, hvor alle vil
det faglige." (Foto: Mogens
Guildal)

William fra Skolerne i Bymidten fortæller, at han
søgte ind på sciencelinjen af
en helt særlig grund. Jeg ønskede blive udfordret lidt
mere i de her fag, og fordi
jeg føler jeg har nemt ved
det i den normale folkeskole. Samtidig var det også bare for at komme ud og prøve noget andet og lære noget nyt, fortæller William.
(Foto: Mogens Guildal)

Frederik fra Skolerne på
Rønnebær Allé forklarer sin
motivation for at deltage i
MasterClass og interesse
for den international linje
med, "at han får mere præcis undervisning og og mere
uddybende undervisning
end den han normalt får i
folkeskolen. Jeg får ting at
vide, som jeg ikke vidste før
og jeg får uddybet nogle af
de spørgsmål jeg har, som
jeg ikke kunne få uddybet i
folkeskolen." (Foto: Mogens
Guildal)
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