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Grundskoleelever fra 10
skoler deltager i masterclassforløbet. Foto: Lars Johannessen

Særligt forløb
tiltrækker
folkeskoleelever til
Helsingør Gymnasium
Helsingør Gymnasium
lægger for andet år i
træk undervisning til
et Masterclass-forløb
for grundskoleelever i
ottende klasse. I år
har søgningen været
ekstra stor, oplyser vicerektor Claus Corneliussen.

Helsingør
Gymnasium slog i torsdags
dørene op for ikke færre end
84 8. klasseselever fra 10 folke- og privatskoler.
Der er tale om en gentagelse og udvidelse af sidste års
Masterclass-forløb.
I år er der kommet lere
ansøgere, end der er plads
til, fortæller gymnasiets vicerektor Claus Corneliussen.
- Det er en succes. Søgningen i år har været meget
overvældende med lere end
100 tilmeldinger til de 84
pladser fordelt på de tre linjer, fortæller Claus Corneliussen.
Forløbet består af syv teHELSINGØR:

madage fordelt på tre faglinjer – science, sprog og en international linje.
Ansøgerne har søgt om
optagelse for at få muligheden for at højne deres faglige
niveau og få en ekstra udfordring sammen med andre
grundskoleelever og snuse
til undervisningsmiljøet i
gymnasiet.
- Undervisningen varetages af vores undervisere, der
byder ind på Masterclassprogrammet med udvalgte
undervisningsemner, som
underviserne har særlig stor
interesse for og viden om, så
vores gæster kan mærke den
smittende faglige begejstring og udfordres maksi-

malt, fortæller Claus Corneliussen.
Begejstrede

Undervisningsforløbet
strækker sig over hele kalenderåret 2020 med tre temadage i løbet af foråret og i re
temadage i løbet af efteråret,
hvor eleverne er rykket op i
9. klasse. Hver temadag består af to moduler af 95 minutter.
På den internationale linje
var emnet første temadag de
overordnede linjer i den internationale politiske udvikling efter 1945 fra en historisk og samfundsfaglig
linje.
Sproglig linje blev indledt

Vicerektor Claus Corneliussen bød eleverne velkommen.
Foto: Lars Johannessen

med en metaintroduktion til
sprog og grammatik for at vise sammenhængen mellem
de klassiske og moderne
sprog. Sciencelinjen havde
fokus på krystaller, bjergarter og pladetektonik, som
blev undersøgt i både fysik
og naturgeograi.
- Underviserne på alle tre
linjer var yderst begejstrede
for de dygtige og engagerede
gæster. Det bliver spændende at følge eleverne, siger
Claus Corneliussen.
Afslutter med diplom

Vicerektoren påpeger, at
Helsingør Gymnasiums
værdier er nysgerrighed, ansvar, fællesskab og ambiti-

Skal du holde loppemarked, koncert eller kunstudstilling?
Få en gratis foromtale af dit arrangement med i Dagbladet.
Skriv til taud@hdnet.dk

on, som spiller godt sammen
med Masterclassforløbet.
Deltagerne kan se frem til at
erhverve et diplom for gennemført forløb i slutningen
af efteråret 2019.
Deltagerne tæller elever
fra Nygård Skole, Humlebæk
Lilleskole, Skolen i Bymidten, Humlebæk Skole, Fredensborg Skole, Hellebækskolen, Tibberupskolen,
Skolen ved Rønnebær Allé,
Hornbæk Skole og privatskolen Skorpeskolen.
red./tze

