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LOKALT
Rektor Claus Madsen bød velkommen.

HG inviterer til mini-orienteringsmøde
Helsingør Gymnasium
holder orienteringsmøde lørdag den 2. februar klokken 13.00
for kommende elever,
der gik glip af orienteringsaftenen i sidste
uge.

spændende, tre år på Helsingør Gymnasisum kan tilbyde. Den klassiske festsal var
fyldt til bristepunktet, og de
sidst ankomne måtte følge
showet på storskærme ude i
forhallen.

teringsaftenen blev på i neste vis krydret med lotte
musikalske indslag og en
genopførelse af en scene fra
efterårets Beatles musical
Hey Jude, oplyser Claus Corneliussen.

Elever delte ud af
erfaring

Oplev studiet

elever og andre, der var så
uheldige at gå glip af den store orienteringsaften på Helsingør Gymnasium i sidste
uge, holder gymnasiet et
kortere orienteringsmøde
på lærerværelset på Helsingør Gymnasium lørdag den.
2. februar klokken 13.00 til
14.30.
- Vi håber på igen at se rigtig mange kommende elever, lyder opfordringen fra
vicerektor Claus Corneliussen i en pressemeddelelse.

Programmets første del i
festsalen havde fokus på,
hvad Helsingør Gymnasium
kan byde kommende elever
på ud over den faglige undervisning, fortæller vicerektoren.
- Vores elever delte ud af
deres erfaringer fra deltagelse i studiekredse og talentprogrammer, deres oplevelser fra studieture og internationale udvekslingsophold,
opførte en sjov battle dialog
mellem elever fra skolens
idræts- og musiklinje og meget meget mere.

Fyldt til bristepunktet

Musikalske indslag

Helsingør Gymnasium stod
tirsdag i sidste uge i spidsen
for den årlige orienteringsaften for kommende elever
og deres forældre. Der var
stor interesse for at deltage i
mødet, oplyser vicerektoren.
- Her kunne de mange interesserede gæster få et
spændende indblik i alt det

Rektor Claus E. Madsen gav
de kommende elever og deres forældre sit bud på, hvad
Helsingør Gymnasiums i re
værdier, nemlig: nysgerrighed, ansvar, fællesskab og
ambition betyder for dagligdagen, omgangsformen og
læringsmiljøet på Helsingør
Gymnasium.
- Denne første del af orien-

HELSINGØR: For efterskole-

Programmets anden del
foregik i hovedbygningen.
Her bød elevambassadørerne gæsterne på kafe/te og
varme kanelsnegle.
- Herefter var der mulighed for at opleve de forskellige studieretninger, tale
med studievejlederne, vores
HEA-samarbejdspartner 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 vores
klassiker-studieretning.
Claus Corneliussen påpeger, at formålet med aftenens arrangementer er at
hjælpe de uddannelsessøgende unge i Helsingør-området til at træfe et "velinformeret og gennemtænkt
uddannelsesvalg, så de får
søgt ind på den for dem helt
rigtige uddannelse senest
den 1. marts".
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- ædelt fordi det er ægte
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Gymnasieeleverne bød de besøgende på kanelsnegle og noget varmt at drikke, da gymnasiet holdt orienteringsaften i sidste uge.

Carsten Bo
Jeg anbefaler
Rasmus, fordi
Nordsjælland
har brug for en
stærk socialdemokratisk
stemme på
Christiansborg.

Poul Nyrup
Der står arbejdspladser på ham,
der står begavelse og der står
vision på ham.
Jeg kan anbefale
Rasmus mange
gange.

3+2 sæt eller
hjørne: 23.985*

NU 14.985*
tilbud også enkeltvis
Synligt træ i bøg, mahogny, eg
- eller vælg helt overpolstret!

- nu udsælges de originale Daniart Lædermøbler direkte fra udstillingen
på den hæderkronede danske lædermøbelfabrik i Hillerød Vest:
Falkevej 33 Tlf. 24 99 45 18 Hvd. 10-18 Lørd. 10-13
Se udvalget på hjemmesiden:

www.daniart.dk
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