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DAGEN I DAG

Solen stod op klokken 6.41,
står i syd 12.20 og går ned
18.00.
Daggryet begyndte 6.03 og
skumringen slutter 18.38.
Dagen er tiltaget 4 timer og
27 minutter, og den varer nu
11 timer og 18 minutter.
Fuldmåne klokken 18.48.
Månen gik ned 7.07, står op
17.35 og står i syd efter midnat.

LOKALT

Ny ekstra HF-klasse
imødekommer
rekordhøj søgning

VEJRET

Det bliver overvejende skyet
med enkelte byger, men ind
imellem også lidt sol. Temp.
op mellem 6 og 9 grader, og
svag til jævn vind fra syd og
sydvest. Om natten bliver det
overskyet og sidst på natten
regn mod sydvest. Temp. ned
mellem 2 og 5 grader. Svag til
jævn sydlig vind, der sidst på
natten tiltager til let til frisk
fra syd og sydvest, ved Vestkysten stedvis hård vind.
Tirsdag:
Skyet og i løbet af dagen udbredt regn fra sydvest. Temp.
op mellem 6 og 9 grader, og
let til frisk vind fra syd og
sydvest, som tiltager til jævn
til hård. Om aftenen og natten klarer det op fra nordvest
med tørt og stedvis klart vejr.
Nattemp. mellem 4 og 6 grader. Vinden drejer til vest og
bliver jævn til hård.
Onsdag:
Nogen eller en del sol, men
i løbet af dagen også byger.
Blæsende med frisk vind til
kuling fra vest og sydvest og
risiko for kraftige vindstød.

Khalel Naim Hussein,
som her ses med en af sine klassekammerater fra
2.p, er glad for, han valgte
HF.

- Ved at oprette tre spor
kommer vi til at kunne
tilbyde et bedre fagligt
miljø, siger rektor Henrik
Boberg Bæch. Foto: Lars
Johannessen

HAVNEN
Rektor for Espergærde
Gymnasium og HF regner
også i år med at sætte rekord i antallet af ansøgere.
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Barometerstanden var i går
klokken 17.30 1006,0 hPa.
Den almindelige temperatur
var 7,1 grader. Det forløbne
døgns maksimale temperatur
var 7,5, minimumstemperatur var 3,0. Vandstanden på
-5. Vandets temperatur var
5,8 grader. Vinden var sydlig,
6-8 meter per sekund i gennemsnit med et maksimum
på 10 meter per sekund. Der
var overskyet og god sigt.

ESPERGÆRDE: Der er rift om at blive optaget på Espergærde Gymnasium og HF. Aktuelt går der omkring 1200 elever, og gymnasiet må
hvert år skufe en del elever, der har
søgt om at blive optaget. Fra næste
skoleår bliver der mulighed for at
optage lere elever. Således har
gymnasiet besluttet at udvide de
nuværende to HF-klasser med en
ekstra.
- Vi oplever en historisk stor søgning og satte rekord sidste år. Det
ser ud til, at vi kommer til at slå rekorden igen i år. Der er også stor
søgning til HF-klasserne. De seneste år har vi måttet afvise, hvad der

svarer til en HF-klasse. Det tager vi
konsekvensen af nu og opretter en
ekstra klasse, siger rektor Henrik
Boberg Bæch.
Flere hold

Der er også en faglig grund til, at bestyrelsen sammen med ledelsen
har besluttet at oprette en tredje
HF-klasse.
- Vores nuværende to spor har været et minimumstilbud. Ved at oprette tre spor kommer vi til at kunne
tilbyde et bedre fagligt miljø. Vi kan
lave lere hold, som er en af intentionerne i gymnnasiereformen, siger Henrik Boberg Bæch.
HF tiltrækker ofte en lidt anden
elevtype end det almene gymnasium. De er ofte lidt ældre, har lere
erfaringer og måske også udfordringer med i bagagen. For 18-årige
Khalel Naim Hussein, som er en af
gymnasiets nuværende HF-elever,
virkede det oplagt at tage en HF-uddannelse fremfor en treårig STX.
- Jeg er bedre til standpunktska-

rakterer, og det er det, der tæller på
HF. Jeg ville også gerne noget hurtigere. For mig er uddannelse en vej
til noget fedt på den anden side. Til
et godt job. Dengang vidste jeg ikke,
hvad jeg ville, eller om jeg kunne
blive det. Men jeg ville gerne i nde
ud af det, siger Khalel Naim Hussein.
Et lille fællesskab

Begge hans søskende har gået på
EG, og næsten halvdelen af hans
folkeskoleklasse havde samme planer. Derfor blev det lige EG, valget
faldt på.
- EG er stort og småt på én gang.
Når der er fester og fællesarrangementer, så er vi rigtig mange, fordi
STX'erne og HF'erne er samlet. Men
i hverdagen er HF et lille fællesskab.
Hele klassen sidder tit sammen i frikvarteret, og vi kender hinanden på
tværs af årgangene, fortæller Khalel
Naim Hussein.
Han er glad for, at der er ekstra
hjælp at hente til studierne. Alle

HF-elever har en tutor, en lærer som
man kan tale med om mål og udfordringer, og som støtter eleven i at
lykkes.
- Man kan altid komme, hvis man
har brug for at snakke, og det er rart.
I det hele taget føles det, som om lærerne er meget til stede. De leste
lektier har vi tid til at lave i undervisningen eller i studiecaféen. Det
passer mig godt, at jeg ikke selv sidder med det, siger den 18-årige HFelev.
Planer for fremtiden

Han har en plan om at læse i nansøkonom. En idé der, formede sig efter en uddannelsespraktik på erhvervsakademiet CBA.
- I forvejen tænkte jeg, det var det
rigtige for mig, men praktikken
gjorde mig helt sikker. Det er det, jeg
for alvor har fået ud af at gå på HF.
Det hele står ligesom mere klart.
Hvad jeg kan og vil, siger Khalel
Naim Hussein.

