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Populært gymnasium
har ledige HF-pladser
Søgningen til HF har
ikke været så stor
som forventet, fortæller rektor Henrik Boberg Bæch, Espergærde Gymnasium og HF.
Af
Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

ESPERGÆRDE: Mens Esper-

gærde Gymnasium og HF
igen i år har haft en større
søgning til STX end gymnasiet kan imødekomme, ser
det anderledes ud, når det
drejer sig om søgningen til

HF-klasserne. Her er der
foreløbig 45 unge, der har
søgt ind. Det rækker til to
klasser. Ambitionen var ellers, at gymnasiet i det kommende skoleår ville udvide
til tre spor med en ny ekstra
HF-klasse.
- Vi kender ikke forklaringen, men af en eller anden
grund er der færre, der har
søgt HF i år. Vi har ellers været rundt for at gøre opmærksom på vores HF-klasser.
Men en af forklaringerne
kan være, at der er mange,
der tror, at det er svært at
komme ind på EG. Vi er ikke
de eneste, der har færre ansøgere til HF. Det gælder og-

så HF & VUC i Helsingør, siger rektor Henrik BobergBæch, Espergærde Gymnasium og HF.
Rektoren fortæller, at der
til gengæld har været en lidt
større søgning til STX, svarende til 435 elever. Gymnasiet, som har kapacitet til 13
nye klasser, har derfor måttet afvise 45 elever, som har
haft EG som første prioritet.
Som det ser ud lige nu, regner gymnasiet ikke med at
oprette en ekstra HF-klasse.
Men det kan nå at ændre sig.
- Vi har løbende optag. Og
hvis det viser sig, at vi får nok
elever, så opretter vi en tredje klasse, siger Henrik Bo-

berg Bæch.
Rektoren påpeger, at der er
lere fordele ved at tage en
HF.
- Den mest indlysende er,
at det kun tager to år. Hvis
ikke man er til at blive målt
og vejet, kan det være en fordel at tage HF, hvor man ikke
får karakterer løbende, men
til gengæld går til eksamen i
alle fag, siger han.
Espergærde Gymnasium
og HF er sammen med Frederiksborg Gymnasium i
Hillerød de mest søgte gymnasier i Nordsjælland.
- Vi kender ikke forklaringen, men af en eller anden grund
er der færre, der har søgt HF i år, siger rektor Henrik Boberg Bæch. Foto: Lars Johannessen

Flere unge har Helsingør Gymnasium som førstevalg
- Det er et meget ﬂot
resultat, som vi er
meget tilfredse med,
siger vicerektor Claus
Corneliussen, Helsingør Gymnasium.
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Helsingør
Gymnasium kan glæde sig
over, at der i år er lere unge,
der har søgt gymnasiet som
deres første prioritet. Helt
konkret drejer det sig om 230
elever ud af 261 ansøgere i
skrivende stund. Gymnasiet
har plads til ni nye 1.g klasser.
- Som det ser ud nu ,har vi
så mange ansøgere, at vi er "
presset helt op til loftet". Der
er nogle af dem, der først skal
op til en optagelsesprøve, siger vicerektor Claus Corneliussen.

HELSINGØR:

Glæde over resultat

I år har 50 lere unge søgt
Helsingør Gymnasium som
deres første prioritet.
- Det er et meget lot resultat, som vi er meget tilfredse
med. Vi ser det som et tegn
på, at vores elever responderer på de tydelige konturer,
vi har forsøgt at tegne af skolen efter det ledelsesskifte vi
var igennem for tre år siden,
siger Claus Corneliussen.
Dannelse og trivsel

Vicerektoren påpeger, at

Helsingør Gymnasium med
sine omkring 600 elever har
både trivsel og faglighed i
højsædet.
- Vi har sat en stil, som
handler om elevtrivsel, dannelse og høj faglighed. Fordelen ved at være et gymnasium af vores størrelse er, at
vi er store nok til at levere en
høj faglighed, men ikke så
store at eleverne risikerer at
drukne, forklarer Claus Corneliussen.
Usikkerhed får ﬂere til
at søge

Gymnasiet har modtaget de
leste ansøgninger i forbindelse med den almindelige
ansøgningsfrist
første
marts. Men der tikker løbende nye ansøgninger ind. Det
kan skyldes usikkerheden i
forbindelse med corona-krisen, vurderer vicerektoren.
- De unge overvejer nok i
højere grad, hvad de skal - og
om de for eksempel skal
droppe efterskolen, siger
Claus Corneliussen.
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