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LOKALT
CC

Jeg har aftalt daglig
kontakt med nogle
få veninder, så vi kan
mødes og hygge –
med afstand! For
ellers sidder jeg bare
herhjemme – hvis
ikke min far også
arbejder her.
CLARA BOHN VANG

Elever fra Helsingør Gymnasium er endnu en gang hjemsendt. Én af dem er Clara Bohn Vrang fra Fredensborg.Foto: Lars Johannessen

Helsingør Gymnasium har ekstra fokus
på trivsel under hjemsendelse
- Jeg har ikke så gode erfaringer med undervisningen
fra foråret – omvendt kan jeg
godt forstå, at man var nødt
til at gøre noget. Jeg har selv
bedsteforældre, der er syge
med andre ting – og de må
under ingen omstændigheder smittes. Men OK – det bliver kedeligt – jeg har dog aftalt daglig kontakt med nogle få veninder, så vi kan mødes og hygge – med afstand!
For ellers sidder jeg bare herhjemme – hvis ikke min far
også arbejder her.

Både 2. og 3.g'erne har prøvet det før – i
foråret – det gør det nu ikke nemmere at
være sendt hjem igen.
Otto Rühl, Borgerjournalist

HELSINGØR: Da Mette Frederiksen mandag holdt pressemøde lyttede eleverne på ungdomsuddannelserne selvfølgelig også med – og især 2. +
3.g'erne har uden tvivl tænkt:
”Åh nej, ikke nu igen”. Men jo
– fra mandag eftermiddag,
tirsdag eller allersenest onsdag overgik undervisningen
igen til det virtuelle. Man
kunne sætte sig bag computeren – og gøre sig klar til start
kl. 08.10.

Nu havde vi lige et næsten
normalt efterår

Dagbladet har talt med to
3.g'er fra Helsingør Gymnasium, der også var hjemsendte
i foråret. Carla Bohn Vang fra
3.s – en studieretning med
samfundsfag og engelsk –
mindes, da hele skolen blev
sendt hjem tilbage den 12.marts i år.
- Det var en underlig tid –
to lange måneder – før vi så
kom tilbage i maj – også til en
mærkelig tid, for egentlig var
det på det tidspunkt, hvor vi
i 2.g skulle været stoppet med
undervisningen og have været til eksaminer og årsprø-

ver, siger Carla Bohn Vang og
fortsætter:
- Jeg skulle have været oppe i skriftlig matematik, som
jeg afsluttede – og mundtligt
skulle jeg have været oppe i
psykologi – men alle eksaminer var aflyst og derfor var der
kun forskellige mundtlige
prøver, som lærerne lavede
for os for at få et mere solidt
grundlag for at give årskarakterer. Så jeg jublede godt nok
den 12. august: Tilbage på
gymnasiet efter fem måneders pause. Det var skønt at se
vennerne og godt at få en næsten almindelig skoledag.

Hvor lang tid skal det vare
denne gang?

- Og alligevel ikke helt
almindelig

Carla forklarer dog, at det så
alligevel ikke var en hel almindelig skoledag:
- Vi har haft faste klasselokaler, klasserne har været
holdt adskilt, og vi blev hele
tiden mindet om at få vasket
hænder og sprittet af. Men
det har jo haft en virkelig positiv effekt: Der har i modsætning til flere gymnasier i København ikke været nogen
smittede på Helsingør Gymnasium, og derfor er det kun
meget få klasser, der har været sendt hjem – og kun fordi,

Maya Hawaleschka Madsen fra 3.z er gået i selvisolation.Privatfoto

der var søskende til en elev,
der var smittet.
- I min egen klasse har vi
været heldige – vi har ikke
været sendt hjem på noget
tidspunkt her i efteråret. Og
faktisk må man jo sige, at hele efterårssemestret har vi
haft en hel normal undervis-

ning – det var i pauserne, vi så
forskellen, når vi ikke skulle
blande os med andre – og der
var énvejstrafik til kantinen.

Virkelig nederen!

Clara finder det virkelig ærgerligt, at alle eleverne nu
skal hjem igen.

I Ålsgårde sidder Maya
Hawaleschka Madsen fra 3.z,
der følger en studieretning
med biologi og kemi, og faktisk lige nu sidder i selvisolation, da hun har været i kontakt med en smittet.
Mayas klasse har en gang
tidligere været sendt hjem på
grund af en coronasmittet søskende i klassen – men nu er
det alle, og hun sidder hjemme i Ålsgårde og indrømmer,
at det har været lidt frustrerende: For hvor lang tid skal
de være hjemme – til lige efter jul – eller som nu meldt ud
til 11.januar? I modsætning
til Carla sidder Maya dog ikke helt alene – begge forældre
og en storebror arbejder også
hjemme.
Maya understreger det vigtige i, at man de næste uger

arbejder sammen – i hvert
fald med én – også af hensyn
til den sociale kontakt: Det er
også vigtigt at give sig tid til at
snakke om andet end det faglige. Men Maya kan heller ikke skjule en bekymring: Har
vi lært nok, når vi skal til eksamen til sommer?

Ledelsen er meget
opmærksom på det sociale

Tilbage på Helsingør Gymnasium er rektor Claus Ellekær
Sommer-Madsen og den øvrige ledelse meget opmærksomme på elevernes trivsel
under hjemsendelsen.
Han siger, at man i denne
uge vil melde en ekstra indsats for elevernes trivsel ud.
Alle kontaktlærere skal i denne uge tage et virtuelt møde
med deres klasse om trivsel
og læring frem til jul med fokus på, hvordan vi i fællesskab kommer godt gennem
de næste uger.
- Vores elever har brug for,
at vi taler med dem i fællesskab, så de kan mærke, at vi
tager deres trivsel alvorligt, siger Claus Ellekær SommerMadsen.
Desuden har han bedt kontaktlærere og andre udvalgte
lærere inden juleferien afvikle en telefonisk/virtuel samtale med hver enkelt elev om
trivsel, og hvordan man som
elev kommer godt gennem
den nedlukkede periode.

