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Helsingør Gymnasium bliver
fremover otte-spors gymnasium
Helsingør Gymnasiums
nye bestyrelse tiltrådte
sommeren 2018 og har
på sine to første møder
lagt en ny strategi for HGs
økonomi og udvikling.
Den nye strategi betyder,
at Helsingør Gymnasium
fremover skal være et ottespors gymnasium, altså
med otte klasser for hver
af de tre årgange.
FREMTID: Fra HGs etablering
for 40 år siden og i ﬂere af de
efterfølgende år var HG et 5-6
spors gymnasium, mens HG
indtil sidste skoleår var blevet
til et 10-spors gymnasium.
- At gå fra 10 klasser på hver
årgang til otte klasser betyder,
at der bliver brug for færre
medarbejdere. Ledelsen er

som led i en tidlig tilpasning
allerede før årsskiftet blevet
reduceret fra 4 til 3 ledere,
oplyses i en pressemeddelelse.
I løbet af januar-februar tilpasses HG’s økonomi den nye
strategi. Det betyder, at der vil
ske en reduktion af lønudgifterne pr. 1. august 2019, således
at antallet af lærere og øvrige
medarbejdere vil matche det
fremtidige antal elever i skoleåret 2019-20.
- Otte klasser på hver årgang
er et passende antal i de lokaler, vi har på Rønnebær Allé.
Det er også klogt at reducere
kapaciteten i en periode, hvor
der i Helsingør og Nordsjælland
bliver færre 16-19 årige. Endelig
giver vores nye størrelse HG en
bedre mulighed for et samspil
med den kommende uddannel-

sescampus, som er på vej på den
anden side af Rønnebær Allé, og
som vi gerne vil spille sammen
med i arbejdet på at udvikle et
endnu bedre ungdomsuddannelsesmiljø i Helsingør kommune, siger bestyrelsesformand
Bo Søby Kristensen.
Rektor Claus Madsen tilføjer:
- Vi har i ledelsen gennem de

sidste måneder arbejdet på at
realisere bestyrelsens beslutning om et lidt mindre HG. Det
er altid lettere at ansætte end
at sige farvel til gode medarbejdere, men det er naturligvis
nødvendigt at reducere antallet af medarbejdere samtidig
med at vi går fra 10 til otte
spor. Vi ønsker alle det bedste

og vil arbejde aktivt for, at vi
kan indgå frivillige aftaler og
i øvrigt bidrage til at hjælpe
vores gode medarbejdere
videre i det omfang, det bliver
nødvendigt.
- Med otte spor og dermed 24
klasser er vi fortsat en stærk
mellemstor og lokal skole, hvor
vi har en bred faglig proﬁl, og

hvor vi kan tilgodese elevernes
ønske om nærhed og nærvær.
- Vi vil i de kommende år
fortsætte indsatsen for at
fastholde og udbygge et højt
fagligt niveau med de værdier,
der kendetegner HG: nysgerrighed, ansvar, fællesskab og
ambition, siger rektor Claus
Madsen i pressemeddelelsen.

HGs fremtid er som otte-spors gymnasium, har gymnasiets nye bestyrelse besluttet. Foto: Lars Johannessen.

KØB HAVEMØBLER NU INDEN SÆSONSTART
Amalienborg Havemøbelsæt

Blokhus Teak Havemøbelsæt

Dubai Sofasæt

Flot hvidt havemøbelsæt i skandinavisk stil. Sættet
består af bord (165x90 cm), 2 stole og 1 bænk.
Vejl: 6695,-

Sæt med 1 stk. 3-personers bænk, 2 stole samt
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teaktræ.
Vejl: 10.496,-
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dusty. Består af 3 hjørnemoduler, 2 midtermodu–
ler og 1 bord med hynde og glasplade.
Inkl. luksus-hynder.
Vejl: 12.999,-

SPAR 4.497,-
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Vitrineskab
m/12 låger
Den øverste del har 8 låger med
glas. I den nederste del er der 4
skuffer og 4 låger.
Mål:
H:210 x B:120 cm x D:40 cm.
Vejl: 9.999,SUPERPRIS

5.999,SPAR 4.000,-

Vitrineskab
Højt skab med 2 dobbelte
glaslåger, 2 skuffer og yderligere 2 dobbelte låger.
H:195 x B:60 x D:40 cm.
Vejl: 4.999,-

Vitrineskab
m/glaslåger
Med 3 låger med glas. I
den nederste del er der
3 skuffer og 3 låger.
H: 210 x B: 160 x
D:55 cm Vejl: 13.999,-
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d.
Findes også i hvi
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2.999,SPAR 2.000,-

Tempovej 31 · 2750 Ballerup
Gurrevej 177 · 3000 Helsingør

6.999,t.
Findes også i sor

SPAR 7.000,-

T: 8877 8288
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