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Flere unge bosat i kommunen har søgt
ind på en videregående uddannelse
FAKTA

850 unge fra lokalområdet har søgt ind
på en videregående
uddannelse efter
sommerferien. Det
svarer til 44 flere
ansøgere end sidste
år.

KENDER DU NOGEN,
DER SKAL LÆSE TIL
NOGET ATYPISK ?
Skal du selv eller kender du
nogen, der skal studere
sprog, der ikke længere findes eller pungdyrs udbredelse i Sydøstasien eller andre
usædvanlige studieretninger
?
Så hører vi gerne fra dig.
Kontakt journalist Tine Zedeler på t.zedeler@hdnet.dk

Tine Zedeler

TZE@jfmedier.dk

HELSINGØR: På landsplan er der
syv procent flere unge, der
har søgt ind på en videregående uddannelse. Også for
Helsingørs vedkommende er
der flere unge, der har valgt at
søge ind gennem kvote 1 eller kvote 2.
Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her er tallet steget fra 796
ansøgere i 2019 til hele 850
ansøgere i år.
Det svarer rundt regnet til
en stigning på knap seks procent.
Det var forventet, at flere
ville søge ind på en videregående uddannelse på grund af
situationen med COVID-19.
Derfor har regeringen og
alle Folketingets partier for få
uger siden besluttet at afsætte penge til at oprette 5.000
ekstra studiepladser.
- Det er godt, at så mange
har lyst til at tage en uddannelse. Det er rigtig godt for
den enkelte og giver flere muligheder i livet - men det er
også godt for vores samfund.

henholdsvis to procent og ni
procent.
Der er også flere ansøgere
på STEM-uddannelserne,
som er en forkortelse for Science, Technology, Engineering and Mathematics. I alt
har 19.870 søgt ind på en
STEM-uddannelse, det er en
Det er ikke mere end et par uger siden, studenterne fik huen på. En del af dem har søgt ind på en videregående uddannelse efter sommerferien.
stigning på otte procent i forFoto: Torben Sørensen/kalabas.dk
hold til sidste år.
Flere unge end tidligere
Jeg håber, at så mange som
Det flugter nogenlunde det, hvor man kan uddanne goger har stor betydning for har i år eksempelvis søgt ind
muligt får deres ønske op- med de ansøgninger, Helsin- sig til pædagog.
vores børns fremtid. Og sy- på maskinmester (+13 profyldt. Det er på mange måder gørs unge har sendt afsted.
Sygeplejerskeuddannelsen geplejersker, jordemødre og cent), diplomingeniør (to
ekstraordinære tider, vi be- Således har sygeplejerske-, er den næstmest søgte ud- socialrådgivere spiller en helt procent) og civilingeniør (+12
finder os i med coronavirus, pædagog- finansøkonom-, dannelse med 5.112 ansøge- central rolle i vores velfærds- procent).
siger uddannelses- og forsk- psykolog- og jurastudiet fået re.
samfund, siger Ane HalsboeI alt har 94.604 søgt ind på
ningsminister Ane Halsboe- flest ansøgere.
Jørgensen.
en videregående uddannelse
i år. Det er på niveau med
Jørgensen.
Hver af uddannelserne har Stor betydning
27 1.prioritetsansøgere. De Helt overordnet er velfærds- Fremgang på flere
2016, hvor ansøgertallet var
mest populære uddannelses- uddannelserne fortsat et po- uddannelser
94.744.
Populære valg
På landsplan er det især pæ- valg sidste år var pædagog-, pulært valg. 19 procent af al- ErhvervsakademiuddannelI 2019 søgte 88.754 ind på
dagoguddannelsen, sygeple- erhvervsøkonomi- og sy- le ansøgere har søgt ind på en serne har modtaget 10 procent en videregående uddannelse.
jerske-, medicin- civilingeni- geplejerskestudiet.
af de fem store velfærdsud- flere 1. prioritetsansøgninger Heraf blev 65.714 tilbudt opør- og diplomingeniør-stuDen mest populære ud- dannelser; pædagog, sygeple- i forhold til sidste år.
tag på en uddannelse.
Professionsbacheloruddiet, der har fået flest ansøge- dannelse på landsplan er pæ- jerske, lærer, jordemoder og
Ansøgerne til de videregådannelserne og bacheloruddanre. På en top ti liste er også dagoguddannelsen, hvor i alt socialrådgiver.
ende uddannelser får svar på,
psykologi- folkeskolelærer- 5.910 har søgt ind på uddanDet glæder ministeren.
nelserne har også oplevet en om de er kommet ind på deog jurastudierne populære.
nelsen i en af de 23 byer i lan- Dygtige lærere og pæda- stigning i forhold til 2019 på res ønskestudie, 28. juli.

Amalie snupper et
sabbatår: - Det er
meget rart lige at
få et pusterum
Det haster ikke med at træffe et studievalg.
Først skal der være plads til at mærke tilværelsen udenfor skolen, fortæller 19-årige
Amalie Hammering Kristensen, som netop
er blevet færdig med gymnasiet.
Tine Zedeler

TZE@jfmedier.dk

HELSINGØR: Det er bestemt ik-

ke, fordi karaktererne ikke er
til at søge ind på en videregående uddannelse, men derimod trangen til at få et afbræk fra studierne, der har fået 19-årige Amalie Hamme-

Amalie Hammering Kristensen har valgt at holde en pause fra studierne
og hellige sig arbejdet som tjener. Foto: Lars Johannessen

ring Kristensen fra Helsingør
til at beslutte sig for et sabbatår. Her i sommer blev hun
student fra Helsingør Gymnasium.
- Jeg er tilfreds med både
min indsats og mit snit. Jeg
har et sommerjob som tjener

på Restaurant Kaj (Helsingør
Nordhavn, red.), som jeg fortsætter med. Det har været
planen hele tiden, at jeg ville
tage et sabbatår efter gymnasiet. Det er meget rart lige at
få et pusterum og få nogle
praktiske erfaringer. Det med

ikke bare have et liv, hvor det
hele kører efter et skema prøve på at mærke tilværelsen udenfor skolen, siger
Amalie Hammering Kristensen.
Den 19-årige student har
endnu ikke lagt sig fast på,
hvad hun vil arbejde med i
fremtiden.
- Jeg vil gerne læse videre,
men jeg ikke nogen decideret
plan endnu. Det virker lidt
forhastet, når jeg ikke er sikker på, hvad jeg vil. Det bliver
nok et studie indenfor et humanistisk fag, siger Amalie
Hammering Kristensen.

Vild med fodbold

Hun fortæller, at hun kender
mange, der er blevet færdige
med gymnasiet, som har
valgt at tage et sabbatår.
- Jeg kender ikke én eneste,
der ikke også har valgt et sabbatår.
Amalie Hammering Kristensen bor stadig hjemme.

Planen er, at nogle af de penge, hun tjener mens hun er i
arbejde, skal bruges til at rejse for.
- Jeg vil gerne ud og rejse,
når det kan lade sig gøre. Måske til Asien. Og så vil jeg også
gerne af sted på nogle fodboldrejser med min brødre og
far. Fodbold er en familieinteresse. Vi er alle sammen vilde med fodbold.
Hendes favoritfodboldklubber er danske FCK og engelske Manchester City. Men
hun er også trofast overfor
det lokale hold FC Helsingør
og var da også med til at fejre
spillerne, da holdet blev hyldet for at rykke op i første division. Det foregik mandag
aften på Værftets Madmarked.
- Det var rigtig hyggeligt.
Der var meget Helsingørstemning med både Gasbox
og Wiibroe, fortæller Amalie
Hammering Kristensen.

