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Traditionen tro hæver de første
studenter på Helsingør Gymnasium fanen, men det sker i et år,
hvor meget ikke er som det plejer.
Foto: Lars Johannessen

Årets første studenter springer ud
Helsingør Gymnasiums første syv studenter
fik æren af at holde traditionens fane højt i et
underligt forår, hvor alt andet er helt anderledes end det plejer.
Meget har ændret sig i det her
mærkelige Covid-forår. Det
gælder især for studenterårgangen på Helsingør Gymnasium. Men det mærkelige forår forhindrer ikke gymnasiet
i at hejse flaget til ære for
årets syv første studenter, der
i dag har gennemført deres
sidste og årets eneste mundtlige eksamen.
Selvom 3.g årgangen først
officielt bliver studenter om
en uge - nemlig på onsdag
den 24. juni, når deres skriftlige karakterer og de årskarakterer, der i år som følge af
Børne- og Uddannelsesmini-

steriets nød-bekendtgørelse,
bliver ophævet til eksamenskarakterer offentliggøres, afholder det ikke Helsingør Gymnasium fra at lade de
første elever sammen med
rektor Claus E. Madsen traditionen tro sende Dannebrog
til tops.
De kommende studenter i
år har kun været oppe til to
skriftlige eksamener i dansk
og et andet studieretningsfag
på A-niveau samt til en
mundtlig eksamen i det tværfaglige studeretningsprojekt
(SRP), som er et mundtlig forsvar af en tværfaglig opgave

Heldigvis var humøret. Foto: Lars Johannessen

på 15-20 sider, som de kommende studenter har udarbejdet i løbet af foråret. Det er
denne mundtlige eksamen,
der tages hul på med flaghejsningen onsdag morgen. De
sidste af 3.g eleverne kommer

i mål på fredag.
De kommende studenter
vil blive fejret med en intern
dimission fredag d. 26. juni
klokken 10. Selvom pårørende, jubilarer og venner af skolen ikke har mulighed for at

De første studenter på Helsingør gymnasium sammen med rektor Claus
E. Madsen. Foto: Lars Johannessen

være fysisk tilstede til årets
dimission i år er der god lejlighed til at følge denne festlige begivenhed fra sofarækkerne derhjemme, da hele di-

missionen bliver transmitteret live og i professionel karakter på skolens facebookside.

ingoranerne at vælge læsningen til, siger bibliotekschef
Søren Mørk Petersen i en
pressemeddelelse.

gør det endnu nemmere at
finde rundt i bibliotekets
mange tilbud.
Hjemmesiden overholder
samtidig den nyeste lov om
tilgængelighed, så svagtseende og andre handicappede
har endnu bedre mulighed
for at bruge den.

Bibliotek får ny hjemmeside
Helsingør Bibliotek får nyt
layout. Hjemmesiden går i
luften lige før sommerferien,
så her er en oplagt mulighed
for at finde årets feriebog,
hvad enten det skal være om
besættelsen, Black Lives Mat-

ter eller en af forfatterne fra
årets NORD-festival.
-Vi er rigtig glade for at
kunne præsentere helsingoranerne for en ny hjemmeside, som i højere grad kan give inspiration til læsning. Inden Corona-nedlukningen
kunne vi konstatere, at hels-

ingoranerne faktisk lånte så
mange bøger, at vores udlånstal på fysiske og digitale bøger for første gang i mange år
var begyndt at stige. Den digitale læsning oplevede jo en
stor vækst under nedlukningen, og efter vi er åbnet igen
kan vi også se at lysten til at

læse på ingen måde er forsvundet. Vi har en del nye tiltag på vej, som skal få endnu
flere til at vælge læsningen til
i en travl hverdag, og derfor er
vi også ekstra glade for at
kunne lancere en ny hjemmeside, som gerne skulle gøre det nemmere for hels-

Nyt layout

Hjemmesiden får et nyt layout, som skulle understøtte
behovet for inspiration og

