Til redaktionen

Elevers velkomstkuffert er på vej til New York
Kom og mød eleverne bag velkomstkufferten til flygtningebørn i morgen, fredag den 15. april,
kl. 10.15
Den 3. marts i år vandt 1.N fra Byskolen den store Boost Battle, som var kulminationen på Helsingør
Kommunes skoleelevers arbejde med Boost-udfordringen ’Fra flygtning til medborger’.
Børnene vandt med en velkomstkuffert, indeholdende foldebøger, vendespil og dukker, som kan danne
grobund for gode lege mellem flygtningebørn og danske børn.
Kort efter Battle fik INDEX: Design to Improve Life, som står bag Boost i samarbejde med Helsingør
Kommune, en henvendelse fra Maggie Cavaliere fra designbureauet ’Design and flow’ i New York.
Maggie havde set omtalen af Boost og velkomstkufferten designet af 1.N på Byskolen.
’Design and Flow’ udstiller på New York Design Week (NYCxDesign) i maj og vil gerne have kufferten med,
da deres tema i år er ”Transitions” og bl.a. handler om at være flygtning. Maggie og resten af ’Design and
Flow’ har særligt fået øje på den store empati, der ligger i børnenes projekt.
I INDEX og Helsingør Kommune synes vi naturligvis, det er fantastisk, at børnenes velkomstkuffert når hele
vejen til en udstilling i New York.
Børnene i 1.N har i denne uge arbejdet med at fremstille en kopi af deres velkomstkuffert – som skal fragtes
til udstillingen i New York. Den oprindelige velkomstkuffert har de nemlig foræret til en ny flygtningepige i
klassen – helt i tråd med ideen bag kufferten 
Vi vil gerne invitere pressen til at møde eleverne bag velkomstkufferten og deres lærer Tine
Larsen i morgen, fredag den 15. april kl. 10.15.
Der vil også være mulighed for at tage billeder af velkomstkufferten, som børnene har fremstillet – inden
kufferten fredag eftermiddag bliver fragtet til New York, hvor udstillingen åbner allerede den 3. maj.
Vi håber at se jer på Byskolen i morgen.
Meld meget gerne tilbage, om I har mulighed for at deltage.

