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OPTAG: Helsingør Gymnasium oplever en stor stigning i antallet
af unge, der søger gymnasiet som 1. prioritet.
Når dørene forhåbentlig slår op til et nyt, normalt skoleår e er
sommerferien, så vil langt flere elever i 1. g klasserne på
Helsingør Gymnasium have valgt gymnasiet som deres 1.
prioritet, end det har været tilfældet de foregående år.
233 unge har søgt om en plads på gymnasiet, og af dem har 230
søgt gymnasiet som deres førsteprioritet, viser de nye fordelingstal for Region
Hovedstaden.
-Vi er blevet overrasket over antallet ansøgere generelt, og over det betydelige hop i 1.
prioriteringer fra 180 sidste år. Vi har på Helsingør Gymnasium været gennem en
turbulent tid med udski ning af ledelsen for tre år siden. Nu tyder tallene på, at der er
faldet ro på. Vi har i ledelsen gennem de sidste to et halvt år været meget tydelige med
at tegne konturerne af den skole, vi gerne vil have. Og samtidig har der været en
generel stigning i søgningen til det almene gymnasium i Helsingør-området, siger
vicerektor Claus Corneliussen.
I Nordsjælland er Frederiksborg Gymnasium i Hillerød og Espergærde Gymnasium de
to gymnasier med størst søgning. Her henvises cirka hver 10. ansøger med gymnasiet
som førsteprioritet til andre gymnasier.
Samlet har 94 procent af de nordsjællandske unge dog fået opfyldt deres førsteønske
til gymnasievalg.
Nordsjælland 1. sektion side 2.
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kundens egen virksomhed, men ikke eksternt. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal a ales skri ligt direkte
med udgiverne, som har ophavsretten til materialet.
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