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Elever vandt priser for kreative
sundheds-løsninger
Tre elevteams ﬁk præmier
forleden for deres innovative designløsninger,
da Helsingør Kommune
fornylig afholdt BoostBattle. Temaet for elevernes projekter var sundere
borgere.
BOOST: Kreativiteten blandt
Helsingør Kommunes elever er
stor. Det stod klart, da eleverne
præsenterede deres bud på løsninger, der skal gøre Helsingør
Kommunes borgere sundere,
både fysisk og psykisk.
Spændvidden i de 21 forslag,
der blev præsenteret for en
ekspertjury, var stor. Fælles
for alle forslag var, at eleverne
havde sat spot på de sundhedsudfordringer, det danske
samfund og kommunen står
overfor, såsom overvægt, inaktivitet og ensomhed.
- Eleverne er kommet med
rigtig mange spændende sundhedsløsninger, og jeg er glad for
at se, hvor gode de er til at tænke
ud af boksen. I fremtiden bliver
kreative og innovative kompetencer meget efterspurgte, og

med vores Boost-udfordringer
ruster vi eleverne bedst muligt
til fremtidens arbejdsmarked,
siger borgmester Benedikte
Kiær, Helsingør Kommune.
Små 7000 elever på Helsingør
Kommunes skoler har arbejdet
med sundhedsudfordringen
i en uge – og en jury har gennemgået alle de mange designforslag. De 21 bedste var valgt
ud til Battle.
Vinderen, der gik hjem med
innovationsprisen og 5000 kr. til
klassekassen, var 7.S på Skolen
ved Rønnebær Allé. Deres løsning hedder ’For dig, der ikke
har råd’. Eleverne har udtænkt
en ’byttebiks’ i sportsklubber,
hvor folk kan aﬂevere deres
brugte sportsudstyr, som kan
hentes af borgere, der ikke har
råd til at købe udstyr.
Anna-Liv Mandrup fra vinderteamet siger:
- Det har været rigtig sjovt
at arbejde med den her udfordring, og vi har lært sindssygt
meget.
Oscar Nielsen supplerer:
- Det føles vildt dejligt at
vinde. Det er fantastisk at

Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær, overrakte innovationsprisen til 7.S fra
Skolen ved Rønnebær Allé, sammen med vært ved Boost-Battle, Camilla Ottesen. Foto: Dennis
Lehmann.
blive anerkendt, og at nogen
eksperter synes, at det, vi har
lavet, er godt.
7.S vandt, fordi deres design
nemt kan sættes i gang og
kan give mange mennesker

et sundere liv. Der blev i alt
uddelt tre priser til Battle.
Udover innovationsprisen var
det publikumsprisen og kommunikationsprisen.
Publikumsprisen gik til børn

Gratis teater for
de mindste
BØRNETEATER: Helsingør Teater
inviterer de mindste til gratis
forestilling om vejret og årstidernes skiften lørdag den 22.
april kl. 10.00 på Abildvængets
Bibliotek.
Forestillingen „Sikke et vejr“
er en komisk og poetisk forestilling for de mindste.
Skuespiller Line Svendsen
tager børnene med på en rejse
gennem de ﬁre årstider.
En paraply åbner sig og en
frisk forårseng folder sig ud.
Blomsterne spirer og muldvarpen vågner. Med en enkelt
håndfuld sand forvandles rummet til den hede sommerstrand.
Og fødderne bliver brændende
varme.
En blå snor trylles om til det
kølige hav og på magisk vis kan
man nu både soppe og dykke
under havoverﬂaden…
Med enkle rekvisitter trylles
genkendelige og rørende situationer frem fra alle årstiderne.
Forskellige dyrevenner
dukker op undervejs, men de

Storkøkken eller ej
på superhospital
DEBATINDLÆG: Nogle gange kan
man spørge sig selv om, hvad
der lige foregår, når der træffes politiske beslutninger. Det
virker som om, at man stikker
en ﬁnger i vejret og beslutter
noget helt tilfældigt - uden den
mindste logik.
Det er lige det der foregår, når
vi ser på hvorvidt der skal være
storkøkkener på supersygehusene. Vores nye ældreminister
lancerer, at nu skal der igen
laves mad på plejehjemmene,
for det er vigtigt for de ældres
trivsel. Det er jeg helt enig i,
og jeg har aldrig helt forstået
prioriteringen med at nedlægge
køkkener på plejehjemmene,
når vi ved hvor stor betydning
det har, at kunne dufte maden.
Men nu er der så mulighed for
at etablere køkkener igen, med
hjælp fra en særlig pulje penge.
Helt uforståeligt er det så,
at selvsamme regering nægter
at der må bygges et køkken på
det nye Hillerød Hospital - også
selvom Regionen har pengene
og der er et politisk ﬂertal til
byggeriet.

opfører sig ikke altid som man
regner med.
Forestillingen præsenteres i
et samarbejde mellem Helsingør Kommunes Biblioteker,
Frivillignet for ﬂygtninge og
Helsingør Teater og er første
aktivitet i Nordvest, støttet af
Helsingør Kommunes Kulturpolitiske pulje.
„Sikke et vejr“ af Teater Du
Milde Himmel for de 1½-6-årige
kan opleves på Abildvængets
Bibliotek lørdag den 22. april
kl. 10.00.
Gratis billetter kan hentes
via Helsingør Teaters hjemmeside: www.helsingor-teater.dk.
Billetterne skal ”købes” på
sædvanlig vis på hjemmesiden,
men koster 0 kr.
Forestillingen varer ca. 40
minutter.

Lørdag den 22. april er der
gratis børneteater på Abildvængets Bibliotek.

Great Tang Restaurant
Genåbnet med ny ejer - Vores luksus buffet består af:
Kinesisk r Thai r Dansk r Sushi r Mongolsk r Barbecue r Is r Kaffe

MANDAG TIL
TORSDAG KUN KR.

119,-

på mellemtrinnet på Nygård
Skole, som havde designet et
antistress-ur. Uret advarer,
når der er stresstegn og kommer med bud på afstressende
aktiviteter.

- Jeg havde helt svedige
håndﬂader og var så spændt.
Så hørte jeg, at det var os, der
havde vundet og blev så glad,
siger Romeo fra teamet.
Kommunikationsprisen gik
til 3. klasse fra Tikøb Skole, som
fortalte meget ﬁnt om deres
projekt, læringszoner med
mange intelligenser.
Udfordringen ’Sunde borgere’ var den anden af tre udfordringer, som eleverne på alle
Helsingør Kommunes skoler
bliver stillet over for i disse år.
Det sker som et led i det store
projekt ’Boost – Innovativ Skole
i Helsingør Kommune’, som
Helsingør Kommune gennemfører i samarbejde med INDEX:
Design to Improve Life og Professionshøjskolen Metropol.
Projektet har til formål at
gøre Helsingør Kommunes skolesystem førende i Danmark på
innovation og kreativitet.
Næste Boost-udfordring
ligger i november 2017 og hedder ’Verdens bedste børne- og
ungekommune’.
Alle tre udfordringer er valgt
af Helsingør Byråd.

FREDAG TIL
SØNDAG KUN KR.

139,-

Der er over 350 siddepladser og flere hundrede parkeringsbåse med 3 timers fri parkering.

Udover at der kan laves
mad, ja så spares der mange
kilometer på landevejen, hvis
maden ikke skal komme fra for
eksempel Herlev Hospital. Man
sparer faktisk et stort beløb på
ombygningen af Herlev Hospitals køkken, for det køkken skal
udbygges for at kunne producere mere mad.
Ydermere handler det også
om, at man som medarbejder
ofte køber sin mad på arbejdspladsen. Skal de medarbejdere
så ikke have den mulighed.
Sidst men ikke mindst, så arbejder der faktisk ca. 100 medarbejdere i køkkenet. Er det fair,
at de enten skal afskediges eller
ﬂyttes med til Herlev.
Mange af disse medarbejdere
bor tæt på jobbet her i Nordsjælland. ≈Jeg syntes derfor, at
det er rigtig ﬁnt, at de Nordsjællandske kommuner sammen
gør oprør, så køkkenet kan
bygges i forbindelse med det
nye superhospital i Hillerød.
Lene Lindberg
Byrådskandidat Socialdemokratiet Helsingør
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