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Helsingør

SENESTE NYT HELSINGØR

Se billedserie
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
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Torsdag eftermiddag løb ﬁnalen i Boost
Battle af stablen, hvor Helsingørs
skoleelever skulle ﬁnde innovative
løsninger mod overvægt, ensomhed og
stress.
En app, der matcher elever til at stå på
rulleskøjter sammen, et ur, der måler dit
stress-niveau og en hjemmeside, der skal
bekæmpe ensomhed ved at lade unge og
ældre mødes. Det er alle idéer, der er
udviklet af folkeskoleelever i forbindelse
med konkurrencen Boost Battle - Design to
Improve Life, som 7000 elever i Helsingør
Kommune har arbejdet med i uge 4 i år.
Torsdag var der så ﬁnale i konkurrencen,
hvor de 21 ﬁnalehold fremviste deres
projekter i festsalen på Helsingør
Gymnasium.
Sundhed og innovation
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Politikritik havner på
ministerbord
MEST LÆSTE LOKALT
1.

13-årig pige i kamp med maskeret
overfaldsmand

2.

LTF-trussel på p-plads: Betal eller du
får en kugle for panden

3.

Bilist ﬂygtede efter påkørsel af barn
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Se ALLE billederne: Dramatisk valgnat
på rådhuset

5.

Unge mænd fundet skyldige i
afpresning

6.

Plejeﬁrma opsiger kontrakt
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Sundhed og innovation
Bag projektet står en trekløver bestående af
Helsingør Kommune, Professionhøjskolen
Metropol og INDEX:, der er en non-proﬁt
organisation, der arbejder for bæredygtige
løsninger på globale problemer.
Det er anden gang, at Helsingørs
skoleelever skal ﬁnde på innovative
løsninger. Første gang var i foråret 2016,
hvor overskriften var Fra Flygtning til
Medborger og denne gang hed emnet så Sundere Borgere.

7.

Tre anholdt efter massiv aktion mod
bander

8.

Stor udrykning: Hus udbrændt

9.

Billeder: Stort rykind til Kronborg
Julemarked

10.

Billeder og video: Julemanden tændte
træet i Helsingør

Det storstilede projekt, der involverer alle folkeskoleelever og lærere, er et led i Helsingør
Kommunes ambition om at have Danmarks førende skolevæsen inden for innovation.
- Det er første gang, at en kommune satser så stort på innovation, og hvor alle elever og
lærere er involveret. Innovation og kreativitet er afgørende for vores konkurrenceevne i
fremtiden, og med dette projekt ruster vi vores børn med evner ud i problemløsning, siger
borgmester Benedikte Kiær (K).

Bekymrede borgmestre
skal drøfte
politistruktur

Borgmesteren både indviede ﬁnalen og overrakte præmier til vinderne, og hun var
generelt imponeret over niveauet.
- Folkeskoleelever kan mere, end man lige tror. Det så vi også med sidste års vindere, siger
Benedikte Kiær.
Dengang vandt en 1.klasse med deres Velkomstkuffert til ﬂygtninge, som skulle fremme
integrationen. Idéen blev senere taget op af et designbureau i New York.
Lokalt og konkret
Udfordringerne er valgt af byrådet, og har fokus på at tage globale udfordringer ned i et
lokalt perspektiv. Sidste år blev ﬂygtningeproblematikken kogt ned til, hvad man konkret
kunne gøre for at integrere ﬂygtninge i Helsingør, og i år er der fokus på kommunens
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kunne gøre for at integrere ﬂygtninge i Helsingør, og i år er der fokus på kommunens
udfordringer med overvægt, manglende bevægelse blandt borgerne og en mental
sundhed, der halter.
Der langt fra stavebøger og simple regnestykker til de problemstillinger, som Helsingørs
elever i Boost Battle bliver præsenteret for, men selvom konkurrencen går helt ned til
0.klasse, er det ikke for tidligt at introducere børnene til den slags. Det siger
administrerende direktør i INDEX:, Kigge Hvid.

LÆSER

ARRANGEMENTER
Har du en aviskode?

Indtast aviskoden her
Afsend

- De ﬂeste børn ser og hører i forvejen om de her ting, så i stedet for at lade dem være
bange, inviterer vi til at være en del af løsningen. Vi gør det lokalt, konkret og
håndgribeligt for dem, siger Kigge Hvid.

Du ﬁnder aviskoden
i den trykte udgave af din avis.

Og vinderen er:
Vinderen af Boost Battle-konkurrencen blev 7. c fra Skolen ved Rønnebær allé, der gik hjem
med innovationsprisen og 5000 kroner til klassekassen for deres forslag om at etablere et
rum i sportsklubberne, hvor man kan aﬂevere sportstøj og udstyr, man ikke bruger til
afhentning af folk, som ikke har råd til sportsudstyr og derfor ikke dyrker sport.
- Det føles helt vildt dejlig at have vundet. Det havde vi ikke regnet med. Men det er skønt
at blive anerkendt af nogle eksperter, som synes at vores løsning er god, siger Oscar
Nielsen fra vinderteamet.
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.
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.
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KOMMENTARER
Vi ønsker en åben og livlig debat på sn.dk, og opfordrer alle til at kommentere, udveksle viden og stille
spørgsmål. Debatten skal foregå i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen fjerner indlæg, der ikke
lever op til SN.dks retningslinjer og gældende lovgivning. Se retningslinjerne her

ANDRE LÆSER OGSÅ
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Frederikssund
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Mystisk hærværk får lysmast til at vælte i blæsten
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Sundhedsplatformen
ramt af »besked-prop«

19-årig dræbt under
tog: Rapport afslører
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MEST LÆSTE 24 TIMER

MEST LÆSTE 7 DAGE

Lego vinder kopisag mod kinesiske
Bela Friends-klodser

MEST LÆSTE 30 DAGE
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Christina ﬁk kæden
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Fire ambulancer sendt til ulykke
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Billleder: Sig hej til dit nye byråd
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Skatteyderne betaler: Julefrokost med
overnatning på luksuskro
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Skatteyderne betaler: Julefrokost med
overnatning på luksuskro
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Forfærdelige billeder: Hus var
rotterede
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Optrapning: Politiet skal bevogte
voldpløjet vej

3.

Video og billeder: Vild
»demonstration« går amok - se hvorfor
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Se billederne: Kronprinsen på jagt
med vennerne
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LTF-trussel på p-plads: Betal eller du
får en kugle for panden
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Balladen er slut: Slagelse har valgt at
dele borgmesterposten

4.
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borgmester i Holbæk

5.

Politiet efterforsker tv-kendt
auktionshus' konkurs
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Forfærdelige billeder: Hus var
rotterede
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Billeder: Valget på Stevns set gennem
fotografens linse
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Ny vej står til at åbne i 2019
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Mystisk afbrænding af dyr Audi
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Stik den: Juleudsmykning med
snekanoner i haven
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Borgmester-aftale: Tilhørere
udvandrede

Video: Mand fastklemt i kartoffeloptager
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Nye skal til: Chefer for børn og
beskæftigelse fratræder
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Nyvalgt borgmester friede i
byrådssalen

Dyrby danner ﬂertal: Ny borgmester i
Slagelse
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Ægtepar plaget af stank: Ombudsmand
kritiserer kommune
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Video: Vælgere demonstrerede mod
borgmester-aftale

Massiv billedserie: Valgaftenen i
Næstved
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Hus brændt ned i nat
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stationsbro er i støbeskeen

8.

9.

10.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

FLERE NYHEDER

LA til Lille Skole: Meld ulovlig
indtrængen til politiet

26-årig mand tiltalt for overgreb
mod to piger på hotel

07. december 2017

07. december 2017

- Anmeld sagen til politiet...

En nat i april skal 26-årig mand have givet

Så kontant lyder...

to piger kokain,...

FN gør Napolis pizzabagere til en
del af verdens kulturarv

»Panikløsning« med stort
potentiale

P-piller øger risikoen for
brystkræft med 20 procent

07. december 2017

07. december 2017

07. december 2017

Italiens landbrugsminister jubler over, at

Julie Skipper blev for to uger siden i al hast

Ny dansk forskning viser, at jo større forbrug

pizzaer fra Napoli er...

hentet ind i TMS...

af p-piller man...

Køb

Artikel eller billede
Skriv til:
abonnement@sn.dk

Kendt milliardær-and fylder 70 år
07. december 2017

Vi kender ham som verdens rigeste and, der

Nyt om
Navne

bogstaveligt talt...

Send en e-mail til:
Frederiksborg@sn.dk
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