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Flere skoleelever
er sat i
karantæne
Det drejer sig om elever og en lærer fra
Espergærde-skoler
og elever fra Hellebækskolen.

Eleverne på Helsingør Gymnasium kan risikere at skulle have undervisning hjemmefra.

- Med så mange elever vi
har, er der en stor sandsynlighed for, at der er en eller
måske ﬂere, der bliver smittet af coronavirus, siger rektor Henrik Boberg Bæch.
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Gymnasier forbereder sig
på hjemmeundervisning
Gymnasier er forberedte på at opretholde undervisningen,
hvis det bliver nødvendigt at sende eleverne hjem som følge
af smittefare.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

HELSINGØR: Indtil nu er der

ingen fra Helsingør Gymnasium eller Espergærde Gymnasium og HF, som man har
været nødt til at sende hjem.
Men det er ikke et urealistisk
scenarie, hvis man spørger
rektoren for Espergærde
Gymnasium og HF. Gymnasiet tæller samlet 1200 elever.
- Vi forbereder os på, at det
kommer til at ske. Med så
mange elever vi har, er der
en stor sandsynlighed for, at
der er en eller måske lere,
der bliver smittet af corona-

virus, siger rektor Henrik
Boberg Bæch.
Han fortæller, at ledelsen
tirsdag har holdt et møde,
hvor man har gennemgået,
hvordan undervisningen
kan opretholdes, selv om
eleverne bliver sendt hjem.
- Det vi har talt om er, at
vores ansatte, medmindre
der er nogen, der er berørt og
nødt til at blive hjemme, alle
sammen møder ind på skolen og gennemfører fjernundervisning med eleverne,
der hvor det giver mest mening. Resten må vi samle op
på, siger Henrik Boberg
Bæch.
Han påpeger, at der er forskellige digitale muligheder
for at gennemføre undervisningen.

sende eleverne hjem.
- Vi kan sagtens komme
dertil, hvor vi er nødt til at
gennemføre fjernundervisning. Det har vi heldigvis
masser af erfaring med, siger vicerektor Claus Corneliussen, Helsingør Gymnasium.
Aktuelt er der ingen ændringer på skemaet, men
elever på begge gymnasier
har fået alyst studierelevante ture for at begrænse udbredelsen af corona-virus.
Det gælder den planlagte
MUN-tur til Rom, forkortelse for Model United Nation,
hvor elever fra begge gymnasier skulle have deltaget i
et simuleret FN-topmøde,
som for nylig er blevet alyst.

Aﬂyste studieture

Der kan også være lere andre alysninger på vej.
- Vi er så heldige, at alle vores studieture ligger i efteråret, men derfor kan der
godt være mindre ture, der

Også på Helsingør Gymnasium, som tæller samlet omkring 600 elever, er ledelse
og lærere forberedte på at stå
i en situation, hvor de skal

Aﬂyser rockarrangement

bliver alyst. Vi følger situationen løbende, siger Claus
Corneliussen.
- Vi har været nødt til at aflyse en håndfuld ture. Heldigvis ligger vores studieture også i efteråret. Aktuelt
har vi et hold elever og nogle
lærere af sted på en sprogtur
til Frankrig, siger Henrik Boberg Bæch.
Espergærde Gymnasium
og HF har i lyset af situationen besluttet at al yse det
planlagte gymnasierock-arrangement på fredag, hvor
elever fra Espergærde og
Helsingør Gymnasium dyster om at blive stjerne for en
aften.
- Det har vi valgt at udskyde på ubestemt tid, indtil
forholdene normaliserer sig,
siger Henrik Boberg Bæch.
Der er i skrivende stund
ingen elever eller lærere fra
hverken HG eller EG, der er
smittet eller sat i karantæne
som følge af coronavirus.

Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

ESPERGÆRDE: Tibberup-

skolen har aktuelt to elever,
som er blevet hjemme for at
begrænse en eventuel
smitterisiko. Samtidig er
en enkelt lærer fra Espergærdeskolen, sat i karantæne.
- Der er ikke nogen af
dem, der er konstateret
smittet med corona-virus.
Den pågældende lærer har
en ægtefælle, der har været
i Østrig, mens de to elever
begge for nylig er kommet
hjem fra Norditalien. Eleverne har ikke været i de
områder, hvor der er konstateret smittede, men eftersom hele Italien er lukket ned nu, er de blevet
hjemme, fortæller skoleleder Andreas Elkjær.
Ryddet kalenderen

Skolelederen oplyser, at ledelsen følger situationen,
herunder også de oplysninger, som myndighederne løbende lægger ud.
- Det går stærkt lige nu.
Situationen ændrer sig hele tiden, siger Andreas Elkjær.
Skolelederen fortæller, at
det store fokus på coronavirus er noget, der fylder
både i og uden for klasseværelserne.
- Jeg har næsten ikke lavet andet og har ryddet ka-

lenderen for andre ting.
Der er mange spørgsmål
fra både forældre og ledere.
Lærerne taler også med
eleverne om situationen,
og hvordan de skal forholde sig, hvis de føler sig syge,
siger Andreas Elkjær.
Ny situation

Skolerne følger de anvisninger, Sundhedsstyrelsen
og kommunens kriseberedskab udstikker.
- Vi følger de retningslinjer, der er. Det er en situation, vi aldrig har stået i før,
med de udfordringer, det
fører med sig, siger Andreas Elkjær.
Også på Hellebækskolen
er der elever, der er sat i karantæne.
- Vi har også familier, der
har været ude at rejse og er
kommet i karantæne. Det
drejer sig om i re familier,
oplyser skoleleder homas
Horn.
Tager ikke chancer

Også her er der mange forældre, der kontakter skolen.
- Vores forældre er gode
til at tage de nødvendige
foranstaltninger. Det er ikke mit indtryk, at de tager
nogen chancer, siger homas Horn.
På Helsingør-skolerne er
der aktuelt ingen elever eller ansatte, der er sat i karantæne, oplyser han.
- Jeg har ikke fået besked
om, at vi har medarbejdere
eller elever, der har været
ude at rejse i et af risikoområderne og derfor er kommet i karantæne, siger skoleleder Kari Jørgensen.

Kø ved håndvasken
De skærpede håndhygiejneregler får elever
til at medbringe
håndsprit og vaske
hænder oftere end
normalt.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk
Foto:
Lars Johannessen
fotolars@hdnet.dk

HELSINGØR: Der er stor fo-

kus på håndhygiejnen, også
på skolerne.
- Det er noget, vi taler med
eleverne om. Selv om ekspertene siger, at børnene bliver mindst ramt, så er der risiko for, at de smitter morfar
og mormor, siger skoleleder
Andreas Elkjær, Espergærde-skolerne.
- Vi retter os efter de skærpede hygiejneregler og opfordrer alle til at følge dem.
Eleverne er gode til at passe
på hinanden,
Der er travlt
ved håndvasken.

Der er mange, der vasker hænder mere, end de plejer og har håndsprit med i
skolen, siger Natasja Hvilsted Olsen,
som går i 2. u på Helsingør Gymnasium.

fortæller vicerektor Claus
Corneliussen, Helsingør
Gymnasium.
- Der er mange, der vasker
hænder mere, end de plejer
og har håndsprit med i skolen. Der er også trufet forholdsregler i kantinen, hvor
eleverne ikke selv kan tage
maden, men får den udleveret af kantinedamen. Det er
godt, der er ekstra fokus på
hygiejnen, siger Natasja
Hvilsted Olsen, som går i 2.
u på Helsingør Gymnasium.

Den 17-årige elev fortæller, at hun forholder sig roligt
til situationen.
- Jeg er ikke upåvirket,
men omvendt er jeg heller
ikke helt vildt nervøs. Vi har
snakket meget om, hvorvidt
det påvirker vores ekskursioner. Vi har haft en snak om
vores planlagte tur på torsdag, hvor vi skulle i biografen og se en tysk i lm, bliver
til noget, siger Natasja Hvilsted Olsen.

- Det går stærkt lige nu. Situationen ændrer sig hele tiden, siger skoleleder Andreas Elkjær.
Foto: Lars Johannessen

Ingen motion til hjerterne
SNEKKERSTEN: Hjerteforeningen har på landsplan

nu alyst alle sine normale aktiviteter indtil videre.
Her i Helsingør betyder det i første omgang, at lokalafdelingen alyser Hjertemotion på Poppelgården
om onsdagen. Man kan læse mere på hjerteforeningen.dk/corona.

Mere om corona-virus på næste side

