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Kom og mød os på gaden
På søndag får Helsingør sin egen søndagsavis. Derfor er en række af dagbladets medarbejdere på gaden i de kommende dage for at
fortælle om din kommende søndags- og helligdagsavis.
For strengt taget er dagbladets søndagsavis ikke kun en søndagsavis. Det er også en
juleavis. Og en påskeavis. Og en pinseavis.
Og ...
Fremover udkommer dagbladet 365 dage
om året, inklusive første juledag, kristi himmelfartsdag, anden påskedag og alle andre
helligdage året rundt.
Det vil vi gerne fortælle om. Ligesom vi
gerne vil fortælle om en række af de andre
initiativer, der er taget på dagbladet de seneste måneder. For selvom vi har skrevet og reklameret meget om dagbladets kommende
søndagsavis, er der sket meget andet nyt
med Helsingør Dagblad i den seneste tid.
F.eks. fik dagbladet nyt design i juni. Det
samme gjorde vores hjemmeside. Tidligere
på ugen ændrede Helsingør Dagblads app
også udseende, da den gamle HD-app lukke-
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Vi vil naturligvis
meget gerne høre,
hvad du mener om
dagbladet og dets
udvikling.

de og blev erstattet af den nye Nyhedskiosken.
Også internt er der sket forandringer. Nye
medarbejdere er blevet ansat. Andre medarbejdere har fået nye stofområder. Oven i
hatten tog vi et nyt redaktionelt system i
brug i juni, et system, som stadig volder os

visse problemer. Og vores kommercielle afdeling har fået bunkevis af nye annoncemuligheder.
Alt det og meget mere vil vi gerne fortælle
om - og vi vil naturligvis meget gerne høre,
hvad du mener om dagbladet og dets udvikling.
Kom derfor og mød redaktionschef Josephine Vedel og chefredaktør Peter Hagmund
på Stürups Plads i Helsingør fredag mellem
15 og 17.
Samme sted kan du lørdag mellem kl. 11
og 13 møde journalist Kirsten Moth, medierådgiver Stig Teil Kristensen og chefredaktør
Peter Hagmund. Lørdag mellem 13.30 og 15
kan du møde kommerciel chef Peter Fugl og
chefredaktør Peter Hagmund på Øster Torv i
Espergærde Centret.
Og på søndag kan du mellem kl. 6.30 og
9.30 møde en række medarbejdere, der deler søndagsaviser ud, så du kan få en smagsprøve på alt det nye, der venter. Du kan møde os i blandt andet Helsingør og Espergærde.

Helsingør Gymnasium fjernunderviser
klasse på grund af smittet lillebror
CC

Indtil nu har
Helsingør
Gymnasium ikke
haft en eneste
coronasmittet elev. I
dag har man for en
sikkerheds skyld
sendt en klasse hjem.
Men de slipper ikke
for undervisningen.
Claus Kjærsgaard
CKJ@jfmedier.dk

CORONA: Sent onsdag aften
modtog Helsingør Gymnasium en e-mail fra en elev. Han
fortalte, at hans lillebror var
blevet smittet med corona.
Derfor har gymnasiet i dag
valgt at bede den klasse, eleven går i, om at blive hjemme
torsdag og fredag. Eleverne
vil stadig blive undervist,
men nu sker det virtuelt.
- Vi har til dags dato ikke
haft en eneste elev eller ansat,
der er testet positiv, så noget
tyder på, at vi er gode til at
passe på hinanden. Men netop i dag har vi valgt at bede
en klasse om at blive hjem-

Vi går længere end
det anbefales, men
det gør vi for at være
på den sikre side, og
fordi det ikke koster
noget på
undervisningssiden
VICEREKTOR CLAUS CORNELIUSSEN

Helsingør Gymnasium har ikke haft nogle elever, der er coronasmittede, men sender for en sikkerheds skyld en klasse hjem i to dage. Foto:
Lars Johannessen.

me, siger Helsingør Gymnasiums vicerektor Claus Corneliussen.
Dermed reagerer Helsingør Gymnasium skarpere
end Styrelsen for Patientsikkerhed lægger op til. Styrelsen anbefaler nemlig, at man
kun sender elever hjem, hvis
de har symptomer på sygdommen og skal testes.

Virtuelt beredskab

Det er helt bevidst, at gymnasiet vælger at anlægge en meget forsigtig linje.
- Vi går længere end det
anbefales, men det gør vi for

at være på den sikre side, og
fordi det ikke koster noget på
undervisningssiden, fortæller
Claus Corneliussen.
Helsingør Gymnasium har
nemlig benyttet sig af erfaringerne fra den tid, hvor eleverne ikke måtte komme på
gymnasiet, men i stedet skulle fjernundervises. Gymnasiet har nu et beredskab, der
gør, at al undervisning i princippet kan gennemføres virtuel i en tilpasset form.
- Det er bare plug and play
, siger Claus Corneliussen.
Han forventer, at undervisningen for den hjemsendte

klasse snart kan blive normal
igen. Det kan ske, når resultatet af elevens coronatest foreligger. Han blev testet i går,
men har endnu ikke fået resultatet. Eleven blev dog i
mandags testet negativ i en
anden sammenhæng, så der
er gode chancer for, at han
stadig er negativ.

Kortvarig løsning

Selv om Helsingør Gymnasium har fået nye digitale undervisningsmuligheder, så
understreger Claus Corneliussen, at den har sine begrænsninger, især over længere tid.
- Det er en løsning, der kan
forsvares fagligt, men på længere sigt påvirker det eleverne negativt socialt, siger han.

Lille Nord kører ikke om aftenen tirsdag og onsdag i næste
uge. Foto: Lars Johannessen

Togbus på Lille
Nord – igen

TRAFIK: Der vil endnu en
gang blive indsat togbusser på Lille Nord på grund
af sporarbejde. Denne
gang vil busserne erstatte
togdriften tirsdag den 29.
og onsdag den 30. september, oplyser Lokaltog A/S.
Dog undgår pendlerne
de største gener, da togbusserne vil blive indsat
om aftenen og først på
natten.
Lokaltog vurderer, at
der kan være op til 15 minutters ekstra rejsetid, og
det kan være svært at få
sin cykel eller barnevogn
med, da der er meget begrænset plads til disse.
kawa

