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Over tusind hørte om livet på EG
Hvad er det særlige
ved Espergærde Gymnasium og HF ? Det
spørgsmål ﬁk de besøgende svar på, da
Espergærde Gymnasium og HF torsdag aften holdt orienteringsaften for potentielle elever og forældre.

Elevrådsformand Hannah
Wagner Höegh fra 3.f var
også på scenen for at fortælle, hvordan det er at være elev på EG. Foto: Sarah
Skyt Persson

ESPERGÆRDE: Januar-mør-

ket havde for længst sænket
sig over Espergærde, da EG
torsdag aften slog dørene op
til orienteringsaften.
Over 1000 besøgende
strømmede ind i varmen og
fyldte skolens torv til bristepunktet. Det særligt store
besøgstal skyldes muligvis,
at EG i år har annonceret, at
der bliver oprettet en tredje
HF-klasse, og at der dermed
er plads til lere nye EG’ere
næste skoleår, oplyser gymnasiet i en pressemeddelelse.

Bestyrelsesformanden
nævnte skolens CO2-udvalg
som et eksempel på et initiativ, hvor elever og ledelse arbejder sammen om at forbedre skolen i form af ambitiøse tiltag på klimaområdet.
- I år er der blevet etableret
et biodiversitetsområde på
skolen med vilde planter, ingen græsslåning, fuglekasser og et kvashegn. Det næste store projekt er et nyt naturvidenskabshus, og også
her har eleverne sat deres aftryk, sagde homas Lykke
Pedersen.

Engagement

I døren blev de mange gæster budt velkommen af et
hold elevguider, og det var
ikke tilfældigt, at de stod i
forreste række.
- Eleverne er de bedste til
at formidle stedet og EG-ånden, sagde rektor Henrik B.
Bæch lidt senere i sin velkomsttale og nævnte, at 150
elever havde meldt sig frivilligt til at være ambassadører
for skolen den aften. Dermed gav han også et af svarene på, hvad det særlige ved
skolen er, nemlig elevernes
store engagement og sammenhold.
Rektor tilføjede, at begge
dele er forbundet med den
store indl ydelse, eleverne
har dels gennem det aktive
elevråd og dels gennem de
mange elevudvalg, som
præger livet på stedet og
knytter eleverne på tværs af
årgange.
- Eleverne har simpelthen
ejerskab over stedet. De sidder med ved bordet, når beslutningerne tages, og de er
med til at realisere tingene
bagefter, lød det fra Henrik
Boberg Bæch.

Rummeligt

Torvet var fyldt til bristepunktet. Foto: Sarah Skyt Persson

150 elever havde meldt sig til at være ambassadører og
fortælle om livet på EG. Foto: Sarah Skyt Persson

Interessen for at høre om EG var ekstra stor i år. Foto: Sarah Skyt Persson

Eleverne fortalte om, hvordan det er at gå på de forskellige linjer. Foto: Sarah Skyt Persson

Lavt fravær

Bestyrelsesformand Thomas Lykke Pedersen kaldte
det en tilgang, der giver pote,
og han støttede sig til, at skolen har en af landets laveste
fraværs- og frafaldsprocenter samtidig med, at elevernes afgangskarakterer hører
til blandt landets højeste.
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Herefter i k eleverne selv ordet på scenen. Elevrådsformanden Hannah Wagner
Höegh fra 3.f fortalte, at hun
sagtens kunne huske, hvordan det var at skulle vælge
ungdomsuddannelse:
- Det var det første store
valg, jeg skulle træfe, og mit
bedste råd er: gå ud og mærk
efter, om du synes, det her er
stedet for dig. Jeg tror, du vil
opleve, at her er rummeligt
og mangfoldigt. Det er en af
fordelene ved at være en stor
skole. Det er nemt at i nde
nogen, man har noget til fælles med, lød det elevrådsformanden.
Med den opfordring
spredte de besøgende sig
rundt i klasserne, hvor der
blev fortalt mere om skolelivet. Senere på aftenen kunne de besøgende så komme
helt tæt på elever og lærere,
som stod klar til at svare på
spørgsmål i boder spredt
rundt på skolen. Det satte
punktum for en vellykket aften.
red.

