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LOKALT
Så mange omfatter skole-projektet Så mange omfatter skole-projektet 

I alt deltager 6.900 elever, 500 lærere, 200 pædagoger og pæ-
dagogmedhjælpere, 6 skoleledelser, fordelt på 17 fysiske sko-
ler, 6 skolebestyrelser, Børne- og uddannelsesudvalget samt de 
faglige foreninger BUPL, FOA og DLF i Helsingør.
Kilde: Helsingør Kommune 

En donation på 11,8 millioner 
kroner fra A.P Møller Fonden 
får nu Helsingør Kommune til 
at skyde et treårigt udvik-
lingsprojekt for hele kommu-
nens skole-område i gang. 
Projektet har til formål at 
løfte faglighed og innovation 
på folkeskolerne. 

HELSINGØR:  Donationen på 
11,8 millioner kroner er det 
største beløb, som A.P Møl-
ler Fonden indtil nu har delt 
ud til en enkelt kommune i 
kølvandet på pengegaven på 
i alt en milliard kroner til den 
danske folkeskole. 

- Hvis man skal bruge or-
det » helt fantastisk«, er det 
rette i den her sammen-
hæng. Det viser, at det godt 
kan betale sig at være ambi-
tiøs og stile højt, siger  radi-
kal børne- og uddannelses-
udvalgsformand Christian 
Holm Donatzky, som mener, 

donationen vil bringe Hel-
singør Kommunes folkesko-
ler op i en klasse for sig. 

- Det udviklingsprojekt vi 
sætter i gang, er noget, der 
står mit hjerte meget nært. 
Det er nytænkende og inno-
vativt, og vil bringe Helsingør 
helt i front på skoleområdet, 
siger børne- og uddannel-
sesudvalgsformand Christi-
an Holm Donatzky, De Ra-
dikale. 

Bredygtige løsninger 
Udviklingsprojektet har to 
ben at gå på. Dels skal alle 
kommunens omkring 500 
lærere og 200 pædagoger og 
pædagogmedhjælpere ef-
teruddannes inden for den 
anerkendte undervisnings-
metode Index - Design to 
Improve Life, hvor innova-
tion og bæredygtighed går 
hånd i hånd.  

Udviklingsprojektet , som 
sker i samarbejde med Pro-
fessionshøjskolen Metropol, 
igangsættes i august 2015, og 
strækker sig over en periode 
på tre år.  Her vil alle lære-

re, pædagoger og andre fag-
grupper få kompetencer til 
at lede strukturerede, inklu-
derende og kreative arbejds-
processer på tværs af fag og 
aktiviteter. 

- Flere skoler i Helsingør 
Kommune har allerede te-
stet konceptet Design to Im-
prove Life Education, og bå-
de lærere og elever har været 
meget begejstrede for den 

nye metode. Med donatio-
nen fra A.P Møller Fonden 
kan vi nu brede det ud, så 
alle klasser kan lære at ska-
be brugbare, bæredygtige 
løsninger på udfordringer-
ne uden for klasseværelset, 
og vi kan endelig løfte hele 
skoleområdet og udnytte de 
muligheder, som folkeskole-
reformen lægger op til,  siger 
borgmester Benedikte Kiær, 

De Konservative.  

Efteruddannelse af lærere
Derudover er der afsat penge 
til efteruddannelse af de om-
kring 128 lærere, som mang-
ler at blive oprustede til at 
undervise i  deres linjefag - 
såkaldt undervisningsfags-
kompetence.  

- Det har været et meget 
stort ønske hos de lærere, det 

drejer sig om, som vi nu får 
råd til, siger Christian Holm 
Donatzky.  A.P Møller og Hu-
stru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene For-
maal har foreløbig delt pen-
ge ud til 37  skoleprojekter 
rundt om landet.  Den største 
donation er givet til  Aalborg 
Universitet til et projekt, som 
involverer 12 kommuner og 
17 folkeskoler .

Skoler i Helsingør får tocifret 
millionbeløb af A.P Møller Fonden 

Fra januar er det slut med 
at skulle tage til Hillerød for 
at uddanne sig som kok el-
ler ernæringsassistent. En 
ombygning af Erhvervsskolen 
Nordsjællands kantinekøkke-
net, som fremover skal ind-
drages i undervisningen, går 
snart i gang. 

HELSINGØR:  Fra næste år ud-
vider Erhvervsskolen Nord-
sjælland med en kokke- og 
ernæringsuddanelse i Hel-
singør. 

Det involverer en om-
bygning af det nuværende 
kantinekøkken på Rasmus 
Knudsens Vej, som når om-
bygningen er færdiggjort, 
har plads til 20 elever. Den 
nye uddannelse er et resultat 
af et tæt samarbejde mellem 
kommunen og Erhvervssko-
len Nordsjælland. Tiltaget 
glæder borgmester Benedik-

te Kiær, De Konservative.
  - Helsingør har brug for 

fl ere uddannelser og for at 
fastholde og tiltrække de un-
ge. Med udvidelsen på Ras-
mus Knudsensvej skal unge, 
der vælger disse uddannel-
ser, nu ikke længere til Hil-
lerød, og det er jeg sikker på 
betyder noget for at fastholde 
de unge - ikke blot i uddan-
nelsen men også i nærmil-
jøet, hvor de jo på sigt gerne 
skulle bidrage til yderligere 
vækst i Helsingør, nævner  
Benedikte Kiær i en presse-
meddelse. 

Tættere på 
En af fordelene ved at lægge 
kokke- og ernæringsuddan-
nelsen i Helsingør er ifølge 
Erhvervsskolen Nordsjæl-
land’ vicedirektør, at det ge-
nerer fl ere praktik-pladser. 

 -Jo tættere og større lo-

kalkendskab vi har til virk-
somhederne,  jo større er 
muligheden for at etablere 
praktikpladser til eleverne. 
Erfaringsmæssigt gennem-
fører eleverne 20 ugers prak-
tik-tid på skolen, mens resten 
af praktiktiden foregår på en 
virksomhed. Med etablerin-
gen af køkkenet sikrer vi ,at 
de elever, der mod forvent-
ning ikke får en praktikplads, 
kan gennemføre hele deres 
uddannelse i Helsingør, for-
tæller Tina Steinbrenner.

Indfrier målsætning 
Udvidelsen af erhvervskole-
afdelingen på Rasmus Knud-
sensvej -  Helsingør Campus, 
lever op til målsætningen 
om at etablere fl ere erhvervs-
uddannelser i Helsingør.  

- Et led i skolens genopret-
ningsplan fra 2012 var blandt 
andet, at vi ønskede at etab-

lere fl ere erhvervsuddanel-
ser i Helsingør, og vi er nu 
kommet så langt i udviklin-
gen, at der er grundlag for at 
udvide uddannelsestilbud-

dene i Helsingør, siger Tina 
Steinbrenner. 

Sorte tal på bundlinjen
På grund af økonomiske 

problemer i 2011, fl yttede er-
hvervskolen fl ere uddannel-
ser heriblandt de maritime 
håndværksuddannelser til 
Hillerød. Det skabte plads 
til at etablere Campus Hel-
singør, som tilbyder  HHX, 
HTX, Handelsskole (HG), 
tømrer- uddannelsen og fra 
næste år også kok og ernæ-
ringsassistent. 

- De sidste to år har resul-
taterne af genopretningspla-
nen vist sig som sorte tal på 
bundlinjen, og vi kan blandt 
andet takke de gode udvik-
lingsorienterede samarbej-
de med Helsingør Kommune 
for, at Erhvervskolen Nord-
sjælland så hurtigt har fl yttet 
sig fra genopretning til ud-
vikling og udvidelser, siger 
Inge Prip, direktør Erhvervs-
skolen Nordsjælland- 

Campus Helsingør tæller i 
dag cirka 500 elever.  tze

Helsingør får en kokkeuddannelse  

Køkkenet på Rasmus Knudsens Vej står foran en større ombygning, 
som skal skabe plads til undervisning af 20 elever.  (Foto: Torben Sø-
rensen)

Om Design to Improve Life Edudcation Om Design to Improve Life Edudcation 

Metoderne Design to Improve Life Education brstår af en række 
teknikker udarbejdet af lærere, facilitatorer, didaktiske eksepr-
ter og designere i samarbejde med non-profi t organisationen In-
dex: Design to Improve Life.
Metoden deler læring og undervisning op i fi re faser: Forbered, 
Forstå, Formgiv og Færdiggør. 
Som en del af den innovative proces arbejder eleverne med tids-
planer, feltarbejde, prototyper og præsentationsteknikker, hvor 
deres publikum til sidst er kammeraterne og/eller lokalsamfun-
dets interessenter, som har været med inde over problemstil-
lingen.

Af Tine Zedeler
t.zedeler@hdnet.dk

Helsingørs folkeskoler får et stort løft som følge af pengegaven fra A.P. Møller Fonden. (Foto: Torben Sørensen).


