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Mærsk-millioner skal løfte skolen
SKOLEOMRÅDET: A.
P. Møller Fonden vil
donere 11,8 millioner kroner til Helsingør Kommune.
Pengene skal gå til
et treårigt projekt
på skoleområdet.
HELSINGØR: En donation
på 11,8 millioner kroner
fra A.P. Møller Fonden får
nu Helsingør Kommune til
at sætte gang i et treårigt
udviklingsprojekt for hele
kommunens skoleområde.
Milliondonation har vakt
stor glæde hos kommunen,
som er klar til at give området et fagligt løft, fortæller
borgmester Benedikte Kiær
(K).
- Det er kæmpe stort. Beløbet den største donation for
kommuner på Sjælland, og
det er vi meget stolte af. Med
projektet kan vi give hele
systemet et fagligt boost og
løfte elevernes kompetencer
indenfor innovation og problemløsning, siger hun.
Projektet hedder »Kompetenceløft af hele Helsingørs
skoleområde« og kommer
i alt til at inkludere 8.000
lærere, pædagoger, skoleledere og elever i Helsingør
Kommune, som bliver uddannet til at løfte fagligheden, så de bedre kan løse
lokale samfundsudfordringer. Projektet har to samarbejdspartnere:
Organisationen INDEX: Design to
Improve Life og professionshøjskolen Metropol.
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Bedstefar til 17
Der skal noget af et langbord til når Johannes
Hecht-Nielsen
samler
familien. Antallet af børnebørn stiger nemlig hele
tiden. Tirsdag blev han således beriget med barnebarn
nummer 17 - en pige. Og barnets køn kom ikke som nogen overraskelse for den nybagte bedstefar. Johannes
havde nemlig været så hel-

FAKTA
 A.P. Møller Fonden besluttede i 2013 at donere
en milliard kroner til landets folkeskoler. Donationen udmøntes over 4-6
år med to ansøgningsfrister om året.
 Donationen skal gå til
opkvalificering og efteruddannelse af lærere,
pædagoger og skoleledere i den danske folkeskole samt udvikling af
undervisningsmetoder.
 Alle ansøgninger bliver
vurderet af Vurderingsudvalget, som består
af seks personer med
relevante kompetencer
i forhold til folkeskoleområdet.

I projektet deltager 6.900 elever, 500 lærere, 200 pædagoger og pædagogmedhjælpere, og seks skoleledelser fra 17 skoler i Helsingør.
Foto: Thomas Arnbo

Fremtidens udfordringer
Projektet er allerede blevet
testet på flere skoler i Helsingør, og ifølge Benedikte
Kiær har det været en stor
succes.
- Både lærere og elever har
været meget begejstrede for
den nye metode, som er ret

dig at få lov til at kigge med
på scanneren undervejs.

Johannes foreviges
Johannes Hecht-Nielsen,
Helsingørs førstemand fra
2010 til udgangen af 2013 er
ved at blive foreviget. Som
traditionen byder bliver
Helsingørs borgmestre portrætteret. Sidst var det Per
Tærsbøl, som den lokale
kunstner Bente Polano
malede et portræt af, og nu
er det Johannes Hecht-Nielsen, som portrætmaleren
Michael Melby skal forevige. Han har tidligere blandt
andet malet et portrætmaleri af Dronning Margrethe.
Det var i 2011 og det dannede
forlæg til det frimærke, som
i 2012 markerede dronningens 40 års regentjubilæum.
Det er Johannes Hecht-Nielsen selv, der har valgt Michael Melby til agt male
portrættet, der skal hænge
i byrådssalen på rådhuset.
Prisen er cirka 150.000 kroner - og maleriet forventes at
være færdigt før jul.

speciel, og derfor er vi vildt
glade for at kunne udvide og
arbejde videre med projektet i hele kommunen.
Projektet bygger på »Design to Improve Life Education«, som er en innovativ
undervisningsmetode, der
er blevet testet på flere end

Stig og julen
Stig Skovlind - sanger
med rod i Helsingør, hvorfra hans verden går - har en
mindelig bøn forud for den
travle december: Lad os få
julen ned på jorden - færre
pakker - flere knus, lyder
budskabet. Og det har han
nedfældet i en helt ny julesang, som netop i denne
uge er blevet sendt på gaden
gennem det lille Fredensborg-pladeselskab
Giant
Sheep Music.
Jule-cd’en
handler hverken om risengrød, gaver eller klejner,
men der er både sne, hygge og klokkeklang på den
søde julesang »Julen ned
på jorden«, der handler om
nærvær og glæde. Og om,
at voksne skal have jordforbindelse nok til at glemme
julestress og i stedet se på de
nære ting. Slip gaveræset og
få tid til hinanden, er budskabet. Stig Skovlind har i
mange år haft lyst til at give
de etablerede julesange et
kvalificeret modspil, og det
gør han sammen med musikeren Jan Rørdam, som er
producer. Sammen har de to

10.000 elever og 1.000 lærere i Danmark og Sverige.
Metoderne i projektet tager
udgangspunkt i designprocesser og globale udfordringer som f.eks. madspild og
klimaforandringer.
Selve projektet løber over
tre år, og derefter skulle

undervisningsmetoden gerne være en integreret del af
skoleområdet i Helsingør
Kommune, hvor folk på skoleområdet kan bygge videre
på de erfaringer og den viden, de får undervejs.
Ifølge borgmesteren vil
donationen fra A. P. Møller

skabt et iørefaldende bud på
årets nye julesang.

har de skullet forholde sig til
begrebet skønhed. Det hele
er samlet i en fotobog og en
debatbog om nutidens kvindeideal, og portrætterne
indgår samtidig i en udstilling i København, som åbnede i går. Ilse Jacobsen kan
sagtens føle sig smuk, når
hun går en tur på Hornbæk
strand med hunden Konrad,
selvom hun er usminket,
hendes hår er uglet og tøjet
er af ældre dato. - Hvis bare
jeg er glad og tilfreds med
mit liv, personerne omkring
mig, og de ting jeg har opnået, lyder det fra modedronningen i Hornbæk.

Pris til Blædel
Forfatteren Sara Blædel
som har en forkærlighed
for Hornbæk, hvor hun har
etableret sin skrive-hule i et
sommerhus, var ovenud lykkelig, da hendes nyeste bog
»Kvinden de meldte savnet«
udkom i sidste uge. Den populære krimiforfatter har
nemlig modtaget læsernes
pris. Sara Blædel fik Martha-prisen på BogForum i
Bella Center. Af læserne er
hun udpeget som deres yndlingsforfatter. Prisen blev
uddelt af Bog & Idé.
Sara Blædels nyeste bog er
hendes niende.

Usminket Ilse
Designer Ilse Jacobsen er
en af de 60 kvindelige rollemodeller, som er blevet bedt
om at stille op til hudløst ærlige kvindeportrætter. Alle
kvinder optræder usminkede på de portrætfotos, der
er taget af dem, og samtidig

Når Jens praler
Jens Frimann Hansen Helsingørs dynamiske og
fremadsynede
teaterchef,
rundede et skarpt hjørne i
denne uge. Tirsdag fyldte
han 50 år og blev fejret ved en
reception i Toldkammeret.
Og her afslørede hans formand, Ole Honoré, at Jens
godt kan lide at prale. Ikke
om hvad som helst - men når
det gælder old boys-holdet i

Fonden give Helsingør et
forspring i forhold til andre
kommuner.
- Skoleområdet vil få nogle
kompetencer, som man ikke
ser andre steder, og fremtiden for vores folkeskoler bliver uden tvivl spændende.
Men nu er det også vigtigt at
få armene ned og få lavet en
god procesplan, siger Benedikte Kiær.
de Visme

Borsholm United, så er der
ikke meget, der kan holde
Jens tilbage. Han fortæller
gerne vidt og bredt om fodboldholdets fortræffeligheder - og ikke mindst hvis det
lykkes de - trods alt - aldrende herrer at score mål.

Allan og den store gryde
Allan Berg Mortensen,
byrådsmedlem valgt for
Enhedslisten, efterlyste forleden på Facebook en minimum 25 liter stor gryde, og
det satte selvfølgelig spekulationerne i gang. Hvad pokker var nu det, Allan havde
gang i ? Svaret leverede han
selv: Han vil kaste sig over
ølbrygningens fascinerende
kunst, og forventer en gang
om måneden at benytte gryden til ølproduktioin. Så er
det kun spørgsmålet, om en
25 liter gryde er stor nok.

