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Rekordstor søgning får Helsingør
Gymnasium til at oprette en ekstra klasse
Vicerektor
Claus Corneliussen glæder
sig over den
store søgning.
Foto: Lars Johannessen

- Vi er ovenud
lykkelige for den
store søgning,
fortæller vicerektor
Claus Corneliussen.
Tine Zedeler

TZE@jfmedier.dk

HELSINGØR: 265 unge har søgt
ind på Helsingør Gymnasium. Ud af dem har 241 haft
gymnasiet som første prioritet. Der er tale markant større søgning i forhold til sidste
år, hvor der var omkring 200
elever, der søgte ind på gymnasiet.
- Vi er ovenud lykkelige for
den store søgning. Det er
langt bedre end forventet, siger vicerektor Claus Corneliussen.

Nej blev til ja

Søgningen betyder, at gymnasiet er blevet bedt af Regionsrådet i Hovedstaden om
at oprette en ekstra klasse efter sommerferien. Det på
trods af at et flertal i regionsrådet tidligere på året ellers
sagde nej til en ekstra klasse,
da der fra politisk hold var et
ønske om at begrænse optaget på gymnasiet.
- Først fik vi nej, men så
blev vi bedt om alligevel at
oprette en ekstra klasse. Det
er vi rigtig glade for. Det har
også været et stort ønske i bestyrelsen. Ud over at oprette
en ekstra klasse, så vi fra næste skoleår er oppe på ni klasser, så har vi også været ude at
ansætte flere lærere, svarende
til syv fulde årsværk, siger
Claus Corneliussen.
Der er ikke kun tale om en
rekordstor søgning, der er
også langt flere, der i år har
haft gymnasiet som første
prioritet.
- Vi er i høj grad et aktivt
tilvalg. De elever vi optager,
vælger os til, og ikke fordi der

CC

ikke var plads på Espergærde
eller nogle af de andre gymnasier. Det er en udvikling,
der har været i gang over nogle år, hvor der er flere og flere elever, der har søgt os. Det
er dog første gang, vi har haft
så mange førsteprioritetsansøgere, siger Claus Corneliussen.

Det er elevernes
egen fortælling, der
kommer os til gode.
Sammen med
eleverne har vi
fundet den rigtige
balance og strategi,
som definerer,
hvilken skole, vi
gerne vil være. Det
passer også med
skolens profil - vi gør
ting sammen.

Elevernes egen fortælling

Claus Corneliussen peger på,
at der er flere grunde til den
positive udvikling. Det handler dels om fortællingen
udadtil, hvor det især er gymnasiets egne elever, der har
stået for fortællingerne om
gymnasiet på de sociale medier.
- Det er elevernes egen fortælling, der kommer os til gode. Sammen med eleverne
har vi fundet den rigtige balance og strategi, som definerer hvilken skole, vi gerne vil
være. Det passer også med
skolens profil - vi gør ting
sammen, fortæller han.
Der er også andre tiltag

CLAUS CORNELIUSSEN, VICEREKTOR
Endnu flere unge har i år søgt ind på gymnasiet. Foto: Lars Johannessen

som ifølge vicerektoren spiller positivt ind på søgningen.
Et af dem handler om gymnasiets masterclass-samarbejde med en række folke-

Corona: Kun en enkelt ny smittet
sender Helsingør helt i bund
Claus Kjærsgaard
CKJ@jfmedier.dk

HELSINGØR: I det seneste døgn
er der registreret en enkelt ny
Covid 19-smittet borger i
Helsingør Kommune. Det betyder, at smitteudviklingen i
Helsingør er meget tæt på et
nulpunkt, når man ser på de
seneste syv dages udvikling.

Når man skal vurdere den
aktuelle smitteudvikling, så
ser man på, hvor mange nye
smittede der er registereret i
de seneste syv dage. For Helsingør Kommunes vedkommende drejer det sig om én
person.
Dermed er antallet af nye
smittede nu meget lavt, svarende til 1.5 smittede pr.
100.000 indbyggere.
De tilsvarende svenske tal

opdateres ikke så ofte. Her er
det seneste tal fra Skåne 22.5
smittede pr. 100.000 indbyggere, mens Helsingborg alene
har 44 tilfælde pr. 100.000
indbyggere.

skoler, hvor elever har mulighed for at følge et undervisningsforløb på i alt syv dage.
Det foregår, mens eleverne
går i ottende og niende klas-

se. Masterclass-samarbejdet
blev sat i gang sidste år.
- Det er første kuld elever,
som har haft mulighed for at
søge os. Vi oplever også en

meget stor interesse for Masterclass-forløbet i det hele
taget, siger Claus Corneliusssen.

