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Laver alternativ indsamling

Elever dropper Operation Dagsværk
En gruppe elever på
Helsingør Gymnasium
har i år arrangeret et
alternativ til Operation Dagsværk, hvor
der samles ind til et
godt formål.

Velgørenhedsudvalget består af ni elever, der har
brugt den seneste tid på at
planlægge velgørenhedsdagen. Her ses syv af dem.
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HELSINGØR: I år er Helsin-

gør Gymnasium ikke med i
operation Dagsværk. Det er
første gang i mange år, at
Helsingør Gymnasium ikke
deltager, men onsdag den 7.
november skal alligevel bruges i en god sags tjeneste.
En håndfuld elever fra
gymnasiet har lavet et velgørenhedsudvalg, så eleverne
selv får ejerskab over dagen,
der er blevet døbt "Velgørenhedsdagen".
- Det er alternativ til Operation Dagsværk, fordi det
ikke har fungeret. Der er ikke særlig mange, som arbejder, og på den her måde kan
vi selv vælge, hvad vi som
elever vil støtte.
- Vi har valgt at støtte en
fond, der hedder he Water
Project, som er en non-proit
organisation, der hjælper
mennesker i nød med at få
vedvarende vandforsyninger, siger Mette Grønbæk,
der går i 3.g på Helsingør
Gymnasium og som er med
i Velgørenhedsudvalget.
Netﬂix og tømmermænd

Deltagelsen ved sidste års
operation Dagsværk var lav,
og gymnasiets rektor Claus
Madsen anslår den til at væ-

re omkring fem procent af
eleverne.
Det er på trods af, at alle
elever får fri fra skole den
dag.
- Operation Dagsværk har
været nødlidende på Helsingør Gymnasium og på landsplan de sidste fem til syv år.
Derfor har vi som ledelse besluttet at gøre noget andet i
år. Eleverne får lov til at køre
det frit og uden støtte fra ledelsen. Hvis vi skal have lere til at deltage, skal eleverne
nok nudges lidt mere, så de
kan løsrive sig fra Netl ix og
tømmermænd, siger Claus
Madsen.
Han håber at se en frem-

gang i antallet af elever, der
deltager i den gode sags tjeneste i år.
- Hvis vi kan ramme 20
procents deltagelse blandt
eleverne, så vil det være et
rigtig lot spring. Det betyder
ikke, at vi ikke skal have en
målsætning om, at den skal
være endnu højere til næste
år, siger Claus Madsen.
En meget vigtig lektie

Claus Madsen fortæller, at
selvom nogle elever tager det
som en fridag, betyder det
ikke, at de slipper for undervisning på et andet tidspunkt. Velgørenhedsdagen
er nemlig regnet ind i års-

skemaet samtidig med, at
lærerne bruger dagen på efteruddannelse.
- Vi har disponeret os
rundt om dagen. Det er rigtig
vigtigt, at vores elever er en
del af Velgørenhedsdagen,
da det er en del af den dannelse, vi gerne vil give med
dem herfra.
- Det er en meget vigtig
lektie, at man gør en ekstra
indsats for at hjælpe andre,
siger Claus Madsen.
Han fortæller, at Operation
Dagsværk for mange af eleverne er blevet for maskinelt,
og at hele setuppet er så stort,
at det er for langt fra eleverne
på de enkelte skoler.

- Ingen af vores elever har
noget med dagen at gøre,
hvilket også kan ses i deltagelsen. Derfor bliver det
spændende at se, om det
hjælper at eleverne selv får
lov til at vælge den sag, som
de gerne vil støtte. Da der
skulle samles ind for Røde
Kors, havde vi rigtig mange
elever med, og det er dejligt
at se, når de er engageret og
yder en ekstra indsats, siger
Claus Madsen.
Vigtigt at få samlet ind

Velgørenhedsudvalget
brugte mandagen på at gå
fra klasse til klasse for at fortælle resten af skolens elever

om Velgørenhedsdagen og
he Water Project.
- Der er mange elever, der
har set Operation Dagsværk
som en gratis fridag, da de
ikke er blevet sat ordentlig
ind i, hvad Operation Dagsværk handlede om.
- Derfor sætter vi fokus på
vores eget projekt, hvor alle
elever har været med til at
stemme, om hvilke fond de
helst vil støtte. Vi håber, at
det kan få lere til at arbejde,
men vi ved det ikke før onsdag, siger Mette Grønbæk.
Hun forklarer, at man har
sat et fast beløb på 300 kroner, som hver elev gerne
skulle kunne skrabe sammen på i re timers frivilligt
arbejde.
- Alle beløb over og under
tager vi selvfølgelig også
imod. Det vigtigste er, at vi
får samlet penge ind til det
gode formål.
- Derudover kan andre
gymnasier måske blive inspireret af os til at ændre på
formatet, så eleverne får mere lyst til at deltage, siger
Mette Grønbæk.
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Coloplast taber patentsag til
amerikansk rival
HUMLEBÆK: Den danske
medicovirksomhed Coloplast taber en patentsag mod
den amerikanske rival Hollister.
Østre Landsret mener ikke, at Coloplast var medopi nder af et nyt kateter, som
Hollister forsøger at få patent på i Europa.
Dermed kommer landsretten til samme afgørelse,
som Sø- og Handelsretten
kom med i januar.
Hollister mener, at Colop-

last udelukkende har anlagt
sagen for at forsinke, at det
amerikanske selskab får
godkendt et nyt patent.
Siden Coloplast anlagde
sagen i januar sidste år, har
behandlingen af Hollisters
patentansøgning nemlig
været sat i bero.
I slutningen af december
2016 i k Hollister at vide, at
Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) ville udstede et patent.
Det nåede ikke at ske, da

Coloplast cirka to uger efter
anlagde sagen.
Ifølge Hollister har det
danske selskab anlagt sagen, fordi lere af Coloplasts
patenter udløb sidste år.
Det amerikanske selskab
mener, at Coloplasts relativt
nye kateter - der er døbt
SpeediCath Flex - krænker
det patent, som Hollister er
ved at få udstedt.
Hollister har tidligere argumenteret for, at sagen har
en værdi af op mod 375 mil-

lioner kroner, fordi det ikke
har kunnet få patent på det
nye kateter. Tallet dækker
over tabt salg i 2017, 2018 og
2019.
Coloplast skal betale en
million kroner til dækning
af sagens omkostninger.
Coloplast-aktien falder
med 2,4 procent efter afgørelsen.
/ritzau/

Coloplasts amerikanske rival Hollister mener, at det danske selskab udelukkende har anlagt sag for at forsinke
godkendelsen af et patent. Sarah Christine Nørgaard/arkiv/Ritzau Scanpix
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