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LOKALT | Undervisning

Nu kommer de yngste gymnasieelever tilbage i skole
Er salgstallene
faldet?

Lærere, rektorer og
ikke mindst eleverne
glæder sig. I dag åbner gymnasierne igen
for 1. og 2.g-eleverne.

- 360 graders gennemgang
af din forretning
- Sparring
- Lad mig hjælpe dig
med at se muligheder
og optimere din forretning.

Af
Tine Zedeler

se mere på
www.bybornemann.dk

t.zedeler@hdnet.dk

HELSINGØR: Det er omkring

to en halv måned siden,
gymnasie- og HF-eleverne
blev sendt hjem. De ældste
vendte tilbage til skolen for
cirka to uger siden. Nu er det
1. og 2.g'ernes og første
HF'ernes tur.
For Isak Worm fra Helsingør, som går i 1. g på Espergærde Gymnasium og HF,
ringer det ind klokken 10.
- Jeg har det lidt blandet
med det. Det er lidt en sjov
fornemmelse, fordi der kun
er nogle få uger til sommerferie. Men jeg har også savnet den fysiske kontakt, det
at kunne se lærerne i øjnene,
når man har spørgsmål til et
fag. Vi har lige aleveret
DHO-opgave (dansk og historie-opgave, red.). Det var
lidt svært kun at få virtuel
vejledning. Det bliver rart at
komme tilbage, fortæller
Isak Worm.
Når det gælder gensynet
med kammeraterne, er der
ikke nogen tvivl.
- Jeg glæder mig helt vildt
til at se alle. Jeg er meget ekstrovert som person og har
savnet det sociale rigtig meget, siger Isak Worm.
Brug for hinanden

Gymnasiets ansatte glæder
sig også, fortæller rektoren.
- Vi er utroligt glade for, at
eleverne kommer tilbage. Vi
er i fuld gang med at omrokere borde og stole i lokalerne efter de nye regler, hvor
der kun skal være en meter
imellem eleverne. Det nye
afstandskrav gør, at det for
langt de leste klassers vedkommende godt kan lade sig
gøre at samles i ét lokale med en ændret bordopstilling i klasserne, fortæller
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Gymnasiets yngste årgange vender tilbage onsdag til nødundervisning. Foto: Torben Sørensen

rektor Henrik Boberg Bæch,
Espergærde Gymnasium og
HF.
- Vi er superglade over at
få dem tilbage. De har i den
grad brug for at se hinanden
i real life. De har savnet hinanden og, bilder jeg mig selv
ind, også lærerne og skolen,
siger vicerektor Claus Corneliussen, Helsingør Gymnasium.

Margarethagården i Hornbæk
alyser åbent hus
for tidligere beboer og medarbejdere,
den 13 juni 2020, grundet disse COVID-19 tider,
men vi vil komme stærkt tilbage
med et åbent hus næste år i 2021.
Hilsen fra os alle på MG

Nødundervisning

Eleverne møder ind til såkaldt nødundervisning.
På Espergærde Gymnasium og HF bliver det i form af
blokdage en eller to dage om
ugen.
Normalt ville eleverne have læseferie nu. Men for at
stille eleverne bedst muligt
fagligt skal gymnasierne
gennemføre undervisning,
så "eleverne i videst muligt
omfang får det udbytte af
undervisningen på det pågældende klassetrin, som de
under normale omstændigheder ville have fået", lyder
det i bekendtgørelsen fra
Undervisningsministeriet.
- Vi har en ambition om at
samle klasserne et par gange

- Jeg glæder mig helt vildt til at se alle. Jeg er meget ekstrovert som person og har savnet det sociale rigtig meget, siger Isak Worm, som går i 1.g på Espergærde Gymnasium og
HF. Foto: Lars Johannessen

om ugen. Det er ikke alle
klasser, det kan lade sig gøre
for. Men det bliver minimum en gang om ugen, siger
Henrik Boberg Bæch.
Kan ikke færdes frit

Når eleverne ikke bei nder
sig i klasselokalet, kan de ikke gå frit rundt på skolen,
fortæller EG's rektor.
- De må kun opholde sig på
det udendørsareal, som

klassen har fået tildelt. Boldbanerne, terrassen, æblehaven, parkeringspladsen. Alle skolens områder er i brug,
og heldigvis er årstiden med
os, siger Henrik Boberg
Bæch.
Eleverne skal fortsat ikke
op til almindelig eksamen. I
stedet bliver det års- og prøvekarakterer, der kommer til
at tælle.

50%

n
på alle varer i butik ke
rer)
va
lte
ke
en
en
tag
nd
(U
Gælder i maj måned

KRONBORG EL
100% GRØN STRØM
 29 77 16 44

Bramstræde 3

Med Kronborg El støtter du lokalsporten og kulturlivet i kommunen og
bidrager til den grønne omstilling.

3000 Helsingør

Interiør, brugskunst, smykker og andre unikke produkter

www.fh.dk

