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"Kokkedal På Vej" på kunstbesøg
NIVÅ: Sammen med "Kokkedal På Vej" har Niva-

agaards Malerisamling haft besøg af en bus fuld
med borgere til et møde med billedkunstner Eva
Koch, særomvisning og suppe på museet. Anledningen var den aktuelle udstilling "Villar" af Eva
Koch, der også står bag den nye lokale kunstinstallation "Skålen og Perlen – En Buket til Kokkedal".
Et stedsspecii kt kunstværk ved Holmegårds Plads
i Kokkedal.
"Kokkedal På Vej" er et boligsocialt projekt, der
siden 2015 har stået for at skabe aktiviteter med
beboere i Kokkedal og samarbejdsparter med det
formål at styrke den positive udvikling for bydelen
inden for indsatsområderne uddannelse og beskæftigelse, forebyggelse og forældreansvar, kriminalpræventiv indsats, tryghed og trivsel.

Fysiker om det hele i Humlebæk
HUMLEBÆK: Selvom Holger Bech Nielsen er langt
over pensionsalderen, har han hverken skruet ned
for tempoet eller ambitionerne. Med sit stand-upforedrag "Naturlovene og standardmodellen" beskriver han med engagement og entusiasme sin
forskning, så alle kan forstå det. Det kan man opleve 11. marts på Humlebæk Bibliotek kl. 19.
Holger Bech Nielsen har gennem tiden været førende inden for forskning af teoretisk højenergifysik og teoretisk partikelfysik og har med sin forskning forsøgt at i nde en model, der kan forklare alle fysikkens love på én og samme gang.

Grumme skæbner ved havet
HILLERØD: Museumsinspektør Søren Frandsen

har gennem et helt liv beskæftiget sig med Gilleleje
og omegn og de barske forhold der herskede på
kanten af havet. Ved et foredrag tirsdag 3. marts kl.
19 i Frederiksgade 9 i Hillerød fortæller han om iskerbefolkningens forestillingsverden i en tid, der
ligger over 100 år tilbage.
Havet og stranden gav nemlig i ældre tid anledning til forestillinger om genfærd og spøgelser,
hvor fundet af strandvaskere spillede en stor rolle.
I Gilleleje, som i andre kystsamfund på Sjællands nordkyst, var befolkningen stærkt troende,
men det vi i dag kalder overtro, var også noget, der
prægede kystsamfundet i hverdagen.

Kegleturnering i Hillerød
HILLERØD: HGI Bordtennis inviterer endnu en-

gang alle, der har lyst, til at deltage i den årlige
kegleturnering, der holdes i bordtennisklubbens
egne lokaler i FrederiksborgCentret lørdag 14.
marts. Der er plads til op til 48 hold i den traditionsrige turnering, der holdes for 30. gang.
Turneringen begynder klokken 9, og hvis der er
48 hold med i turneringen, vil i nalen blive afviklet
cirka klokken 21.10 - hvis man altså når så langt.
Der er præmier til alle puljevindere, og i i nalerne
er der præmier til de i re bedste hold samt en vandrepokal til turneringens vinderhold.

Slut med døgnåbent i havnebade
KØBENHAVN: Når sommervejret melder sin an-

komst senere på året, vil det med al sandsynlighed
myldre frem med folk på de populære havnebade i
København. Men hvor der hidtil har været tilladt
at plaske i vandet døgnet rundt mellem den 15. maj
og 15. september, så vil der til den nye badesæson
være nye restriktioner ved havnebadene ved Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, skriver
TV2Lorry.
Fremover lukker de nemlig klokken 22 så beboerne også kan sikres nattesøvn.

SoMe-redaktionen: Hannah Wagner Höegh 3.f, Leah Karuana Muthee 3.l, Frederik Stener Pedersen 3.s, Carl Mailand
2.d, Isabel Dahlerup 3.s, Kristina Klink Heilmann 2.d, Luca Bjørn Larsen 2.a, Vineth Thipakaran 3.t og Wilma Riemer Eis
2.b. (Foto: Espergærde Gymnasium)

EG-elever overtager
skolens sociale medier
”

I en tid hvor gymnasie-elevers adfærd på
sociale medier er en
del af den oﬀentlige
debat, kan det være
fristende at tegne en
stram, voksenstyret
linje. På Espergærde
Gymnasium har man i
stedet valgt at give
eleverne ansvar.

ESPERGÆRDE: På mange gymnasier sidder skolens kommunikationsmedarbejder alene med ansvaret for
tilstedeværelsen på de sociale medier
såsom Instagram og Facebook.

På EG går man fremadrettet anderledes til værks. Her
har kommunikationsmedarbejderen uddelegeret opgaven til en SoMe-redaktion
bestående af ni elever fra
forskellige klasser, oplyser
gymnasiet i en pressemeddelelse.
Siden slutningen af november har eleverne mødtes
til ugentlige redaktionsmøder for at tale strategi og vælge historier fra hverdagen,
som de gerne vil fortælle.
I første omgang har de
startet en oiciel Instagram-

proi l, og det er gået så godt,
at de snart overtager skolens
Facebookgruppe.
Varigt indsatsområde

- De sociale medier er en integreret del af elevernes
hverdag, og vi skal bidrage
til, at de bliver kompetente
mediebrugere, siger rektor
Henrik Boberg Bæch og fortsætter:
- Digital dannelse er et
vigtigt indsatsområde, og i
den proces nytter det ikke
noget at tage ansvaret fra
eleverne. Man er nødt til at
inddrage dem i arbejdet og
indlede en samtale om de
spørgsmål, som melder sig,
for eksempel hvordan tager
vi hensyn til hinanden, og
hvad er god og dårlig opførsel? Det gør vi i den daglige
undervisning, og nu også
med den her gruppe, som
har ansvar for skolens oicielle sociale medier.
- Vi kan samtidig se, at det
gør noget godt for formidlingen. Eleverne er simpelthen
de bedste til at fortælle deres
egne historier, og når de gør
det, så lytter kammeraterne.
Det er Leah Karuana
Muthee fra 3.l enig i. Hun er

Få dit arrangement med i Tid & Sted. Send en
mail med informationerne til taud@hdnet.dk

det, der sker.

Digital dannelse
er et vigtigt indsatsområde, og i
den proces nytter det ikke noget at tage ansvaret fra eleverne
HENRIK BOBERG BÆCH

redaktør for SoMe-redaktionen og er ikke i tvivl om, at
det er en god idé at lade eleverne stå ved roret.
- Vi har i ngeren på pulsen
og forstår målgruppen.
Samtalen i øjenhøjde, fordi
vi taler elevernes sprog, og
de kan identiicere sig med
den måde, vi gør tingene på.
En af grundene til, at Leah
meldte sig til gruppen, er
netop, at hun nyder at deltage aktivt i skolens sociale og
faglige liv.
Hun var i forvejen aktiv i
lere elevudvalg, og det virkede som en naturlig forlængelse også at fortælle om alt

Set og hørt

Både til dem der går på EG,
men også til alle dem uden
for skolen.
- Jeg vil gerne være med til
at tegne et billede af, hvordan det rent faktisk er at være elev på EG. Der bliver fortalt mange historier om
gymnasieelever. Det her er
en måde selv at hæve stemmen.
Også elevrådsformanden
Hannah Wagner Höegh fra
3.f er med i SoMe-redaktionen.
Hun er vant til at være elevernes talerør, og det er vigtigt for hende, at så mange
som muligt føler sig set og
hørt.
- Det er målet, at SoMe-redaktionen repræsenterer alle på skolen. Alle elever kan
byde ind og sende os historier og billeder. Vi har også
planer om, at klasserne efter
tur skal overtage Instragram
en uge, så vi kan brede fortællingen om EG ud.
Red.

