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Amalie Isabel Tingsø Mogensen
fra 3.z er blandt de første afgangselever fra Helsingør Gymnasium, der kan tage huen på.
Offiicelt må hun dog vente med
at kalde sig student til karaktererne offentliggøres onsdag i
næste uge.
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Studenter: Ikke alt er som det plejer,
men det skal nok blive en fest alligevel
FEST: De første elever fra Helsingør
Gymnasium fik i går
huen på. Nu venter dage med fest
og farver på en lidt
anderledes facon.
HELSINGØR:
Champagnepropperne poppede, og Dannebrog røg til tops mod den
skyfrie himmel, da de syv
første 3.g-elever fra Helsingør Gymnasium onsdag
formiddag trådte ud fra skolen efter deres sidste og i år
eneste mundtlige eksamen.
I skolegården blev de taget
imod af venner og familier,
der med high fives, blomster
og store kram lykønskede
dem, inden de satte de rød/
hvide huer på toppen af de
unge hoveder.
- Pyh det gik heldigvis rigtig godt, lød det fra Amalie
Isabel Tingsø Mogensen fra
3.z, netop som hun trådte ud
igennem de tunge glasdøre.
Et par glædestårer trillede
ned ad kinden, da hun gik på
runde mellem venner og familie for at give kram.
- Jeg er bare så glad.
Ligesom resten af årgangen afsluttede hun de tre års
skolegang med det mundtlige forsvar af studieretningsprojektet (SRP’en). Normalt
kunne hun have set frem til
en række andre mundtlige
eksaminer, men som så meget andet er også de blevet

aflyst på grund af corona.
- Det har da været en smule anderledes, end jeg havde
regnet med inden corona,
men det er altså bare superrart at være færdig, fortæller
hun med et smil og tilføjer,
at hun er taknemlig over
skolens indsats for at give
hende og kammeraterne en
god oplevelse.
- Skolen har været rigtig
god. Den har gjort, hvad den
kan for, at det bliver så tæt
på en normal studentertid
som muligt.

Der blev drukket champagne lige fra morgenstunden, men det var
der også al god grund til. Sammen med seks andre elever afsluttede
Emilie Andersen onsdag tre års skolegang på Helsingør Gymnasium.

Hurra for tradition

For netop at følge traditionerne havde skolen da også
arrangeret, at det var de syv
afgangselever, der skulle
sende Dannebrog til tops
mod den skyfrie himmel
onsdag morgen. Med flaget
i hænderne og de rød/hvide
huer på træk de sammen i
snoren, mens forældre og
venner tog billeder og hujede.
- Den er der næsten, lød det
fra rektor, mens eleverne
trofast fortsatte.
For skolen har det været
vigtigt, at give eleverne en
festlig afslutning på gymnasietiden i det omfang, det
har været muligt. Derfor
har de valgt at gennemføre
dimensionen – dog i en lidt
anden udgave end normalt.
Mens dimensionen plejer at
afholdes for fulde huse, bliver det i år kun afgangseleverne, der kan deltage. For-

ville blive til noget. Derfor
er det en stor lettelse, at vi
kan få de samme festligheder som alle andre, fortæller
hun.

Et kæmpe skål for vogntur

Traditionen tro var det de først færdige elever, der hejste flaget.
ældre og skolens venner kan
i stedte følge med hjemme
fra sofaen, når festen bliver
transmitteret direkte via
skolens facebookside.
For Rosa Affelhøy fra 3.z,
der var blandt de ny udklæk-

kede studenter, er det meget
bedre end forventet. Hun
havde frygtet, at hendes årgang ville blive den første
helt uden traditioner.
- Da coronaen kom troede
vi ikke rigtig, at noget af det

En af de helt store traditioner, som skolen afgangselever har set frem til længe, er
vognturen. De mange timer
med festligheder skal sætte
punktum for tre års hårdt
arbejde og ti års skolegang
inden da. Derfor løb det også
koldt ned ad ryggen, da corona nær havde sat en stopper
for den.
- Vi har set frem til den tur
så længe. Der er så mange,
der siger, at de tænker tilbage på den tur, når de hvert år
ser de nyudklækkede studenter, og derfor havde det
været rigtig ærgerligt, hvis
vi ikke fik lov, lyder det fra
Rosa Affelhøy.

Selvom det fra politisk
side er blevet godkendt, at
studenterne kører i studentervogn er det alligevel ikke
helt uden bekymringer. For
Noah Enoksen, der ligesom
Rosa og Amalie netop har
færdiggjort sin mundtlige
eksamen, er det ikke spørgsmålet om at blive smittet
med corona, men mere hvad
folk tænker, der kan bekymre.
- Jeg glæder mig helt vildt
til den tur, men jeg kan ikke
lade være med at tænke på,
hvad andre tænker. Der har
været meget debat om den
vogntur, siger han og griner.
Eleverne fra Helsingør
Gymnasium kan først officielt kalde sig studenter på
onsdag i næste uge, hvor
årskaraktererne og karaktererne fra de skriftlige eksaminer offentliggøres.
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