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Konventum har fået
guld inden for den såkaldte Green Star-certiﬁcering for at overholde 85 procent af deres
guidelines inden for
bæredygtighed - og
dem er der mange af.
(foto: Lars Johannessen)

Konventum
får guld
for bæredygtighed
HELSINGØR: Der går en

David, Andreas, Nikola og Wilma har alle planlagt et sabbatår, inden de skal videre. (Foto: Lars Johannessen)

Fællesskab og udvikling trækker
- Vi har lært selv at tage ansvar, fortæller ﬁre af årets studenter
efter tre år med mange oplevelser.
Af
Otto Rühl, borgerjournalist
og lektor på Helsingør
Gymnasium

hinanden og have fælles
venner – så stor tak til hende.
Og apropos det med venner,
så har netop det sociale spillet en meget stor rolle. Som
på Lilleskolen er der også på
HG et virkelig godt fællesskab mellem alle tre årgange, og det har været sjovt at
lære så mange at kende, siger
han.

HELSINGØR: 250 nye stu-

Det rigtige valg

denter springer ud her fredag formiddag på Helsingør
Gymnasium.
Blandt dem er Andreas Leganger Larsen fra 3.t, David
Daniel Ethelberg fra 3.t, Nikolina Simonovska fra 3.x og
Wilma Lundkvist fra 3.u. Og
som hos de to 50-års-jubilarer er det tydeligt, at de tre
gymnasieår betyder rigtig
meget.

David Ethelberg kom fra
Gurrevejens Skole. Han har
altid været mest interesseret
i naturfag, så der var ingen
tvivl om, at det skulle være
den naturfaglige studieretning med matematik og fysik, han skulle vælge.
David er glad for at tilhøre
en årgang, hvor man i k lov
til at vælge på forhånd.
- Jeg kom ind i y-klassen
fra første dag – og jeg blev i
y-klassen. Her var samlet
mange af de dygtigste elever
fra folkeskolen, og vi har virkelig kunne inspirere hinanden, forklarer han.

Tak til tvillingesøsteren

Andreas Leganger Larsen
gik sammen med sin tvillingsøster Emma på Helsingør Lilleskole i hele forløbet
til 10. klasse, og nu søgte de
begge en samfundsfaglig
studieretning.
Spurgt om det ikke har været
specielt at gå i klasse med sin
søster i 14 år, svarer Andreas
klart ja – men på den positive
måde.
- Vi har et utrolig godt sammenhold og har jo alle år
kunnet lave rigtig mange
opgaver sammen, inspirere

Måske hellere psykologi

Nikolina Simonovska kommer fra Skolen på Rønnebær
Allé, hvor hun gik på
Science-linjen, der har et tæt
samarbejde med gymnasiet.
Så heller ikke for hende var
der tvivl om studieretningen
for tre år siden: Det skulle
klart være biotek, det vil sige
x-klassen.

- Men nu har jeg haft psykologi som valgfag og fandt
ud af, hvor spændende det
fag er – så lige nu overvejer
jeg at læse psykologi. Faktisk
kunne jeg også bruge psykologi til min eksamen i historie i denne uge – sidste fag –
for jeg var oppe i aktionen
mod de danske jøder i oktober 1943 og talte om, hvordan Holocaust-overlevendes erindringer også kan
bruges i psykologi.
Nikola jeg får også mulighed for at følge HG på tæt
hold de næste tre år, da hendes bror Bojan til august
starter på grundforløbet her.
Han har lige afsluttet 9. klasse på idrætslinien på Rønnebær Allé.
Gode skoleskift

Wilma Lundkvist kom fra
Nordvestskolen, hvor hun
dog kun gik fra 7.-9. klasse,
og hun og tænker med begejstring tilbage på de år. Hun
skiftede fra en anden skole i
7. klasse og kalder det alle tiders beslutning.
Wilma har haft samfundsfag og engelsk, og det gav
hende mulighed for at komme med i rigtig mange udvekslinger.
- Min søster sagde, at jeg
skulle søge på HG – især på
grund af det fællesskab, der
er mellem alle klasserne.
Det blev man en del af straks
fra 1. g, fortæller hun.

Da Wilma nævner udvekslingerne, lyser alle i re op og
vil fortælle om det, de har
været med til.
Wilma slår rekorden – hun
har været med i udvekslingen med Great Valley High
School i Pennsylvania, hun
var været på udveksling med
sit andet sprogfag, tysk, og i
dette skoleår har hun været
med i Israel-studiekredsens
udveksling med Beer Tuvia
High School i Israel.
- Det har givet mig nogle
fantastiske oplevelser – og
venner i udlandet, som jeg
kan besøge fremover og bo
hos.
Hårdt og lærerigt

Andreas kender til det med
udvekslinger fra Lilleskolen,
men ærgrer sig over, at han
ikke kom med til Israel, Nikolina sagde nej til franskudvekslingen, fordi franskmændene kom lige før eksamen og årsprøver. Hun har
dog både været i Skotland og
Berlin med sin klasse.
David har været med i
spansk-udvekslingen. Det
var spændende at komme til
Spanien og bo privat, og det
var godt nok hårdt – men lærerigt - at have dem på besøg, fortæler han.
- Der var ret store kulturforskelle, og de spanske elever var ret ”unge i sindet”,
forklarer han.
David har også med klas-

sekammeraten Anna og to
elever fra 2. g været på en
fantastisk tur til Prag og heresienstadt sammen med tyske og tjekkiske gymnasielever, som var der med lærere.
David og Anna repræsenterede alene den danske side
af Holocaust-besøget.
Sabbatår venter

Alle i re skal nu have et sabbatår, men ellers er der ret
faste planer for i hvert fald to
af dem.
Andreas vender tilbage til
Helsingør Lilleskole som lærervikar, inden har efter et år
vil søge ind på universitetet
og eventuelt læse økonomi –
måske jordbrugsøkonomi,
for nu er der jo virkelig fokus
på det grønne og miljøet.
– Det bliver sjovt at være
den, der står bag katederet
og er den ansvarlige, siger
han.
Wilma vil først arbejde, så
hun kan tjene nogle penge –
derpå vil hun rejse rundt og
blive inspireret til fremtiden
– man kan jo også læse i udlandet.
Men foreløbig gælder det
translokationen nu klokken
10 og så turen til Danserindebrønden – som i 1969 – og
rundt til forældrene. Og en
velfortjent sommerferie.

lige linje fra den gamle
LO-skoles klassiske dyder om solidaritet, ordnede arbejdsforhold og
både uddannelse, kultur, sundhed og god
mad til alle - og så til den
den
internationale
guldpris, som det nye
Konventum netop har
fået i hus.
Ved årsskiftet blev
konferencecentret Konventum medlem af den
internationale sammenslutning International Association of Conference Centers (IACC),
der arbejder med certiicering af bæredygtighed. Det har lynhurtigt
givet smæk for skillingen i form af certiicering med guldmærke, og
det har stor betydning
for Konventums mulighed for at tiltrække internationale kunder.
Konventum har fået
guld inden for den såkaldte Green Star-certiicering for at overholde
85 procent af deres
guidelines inden for bæredygtighed - og dem er
der mange af.
- Vi oplever i stigende
grad et behov fra vores
internationale kunder
om at kunne tage et bæredygtigt valg, og her
guldcertii kat os med at
tydeliggøre den høje
standard, vi opretholder, siger konferencechef Gitte Winberg i
meddelelsen fra IACC.
Organisationen har
netop i år opdateret kravene til certiicering, og
det er på baggrund af
den, at Konventum har
opnået guldstatus. På
konventum.dk/csr kan
man læse om alle de
områder, hvor Konventum arbejder med miljø,
arbejdsforhold og klima.

