Torsdag den 8. marts 2018

LOKALT

POLITI

Red Bull gav ikke vinger

Tricktyveri af taske

Føtex i Helsingør Bycenter oplevede i går
to forskellige tyverisager, der begge havde energidrikke som
omdrejningspunktet.
Af
VIctor Kuhlman
v.kuhlman@hdnet.dk

HELSINGØR: Der var gang i
den i går i Føtex i Helsingør
Bycenter, da tre 17-årige
drenge lavede butikstyveri
af to omgange. Butiksdetektiven opdagede først to
17-årige drenge fra Kvistgård, der havde tyvekoster
fra den våde afdeling.
I deres taske fandt man en
Grey Goose-vodka og i lommen på den ene af drengene

en Red Bull-energidrik. Tyvekosterne var til en samlet
værdi af 355 kroner. Da politiet ankom til Føtex, blev de
to drenge kropsvisiteret, og
på den ene fandt man et knojern og dette strider mod våbenloven.
Senere på dagen var det så
en 17-årig dreng fra Espergærdes tur, til at blive opdaget i butikstyveri, og igen var

der tale om Red Bull-energidrik.
Den 17-årige havde stukket to Red Bulls i lommen, og
betalte så for en energidrik
og en sodavand. Han blev
opdaget og tyvekosterne til
en pris af 46 kroner. Alle tre
drenge er sigtet for butikstyveri, hvilket højst sandsynligt koster en plet på straffeattesten.
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HELSINGØR: En kvinde oplevede et fredags et
skub i ryggen på Stengade. Da hun vendte sig
om, opdagede hun, at tre mænd med mellemøstlig baggrund havde klippet stropperne til hendes
taske over og stjålet den. Hun mistede blandt andet sin iPhone 8 og en Louis Vuitton pung med
kontanter og kort.

Mistede bilen
HELSINGØR: En 28-årig mand fra Helsingør blev i
går stoppet i sin Volkswagen af politiet på Fabriksvej.
Efter et rutinetjek opdagede politiet, at manden
havde fået frakendt sit kørekort og ikke måtte køre
bil i tre år. Da dette var tredje gang han blev opdaget i at køre uden kørekort, blev bilen beslaglagt og
manden sigtet.

Indbrud i Helsingør
HELSINGØR: I går blev en kvinde slemt overrasket
på sin bopæl i Blishøj i Helsingør, da hun kom hjem
klokken 22.22.
I lejligheden opdagede hun en fremmed mand,
der havde brudt ind.
Manden opdagede tilsyneladende ikke kvinden,
der skyndte sig ud af lejligheden for at ringe 112.
Da politiet nåede frem, var indbrudsmanden
smuttet ud af havedøren og på nuværende tidspunkt vides det ikke, om manden stjal noget.

Kobberledning hugget
HORNBÆK: På en byggeplads i Hornbæk blev der
i tirsdags i tidsperioden klokken 16.00 til 06.00
onsdag stjålet 100 meter kobberledning.
Tyven havde klippet indhegningen op og stjålet
kobberledningen fra en tromle. Firmaet der ejer
ledningen, er Radius Elnetværk, der er et netselskab under Ørsted. De kender ikke den eksakte pris
på kobberledningen.

Der har været stor interesse for det læringsbaserede quizspil tjekme, fortæller direktør Morten Grauballe (bagerst) fra
den lokale virksomhed Knowmio.

Elever er med
på læringsfestival
HELSINGØR: Den lokale undervisningsvirksomhed
Knowmio og Helsingør
Kommune samt to lærere og
elever fra skolerne har de seneste dage deltaget i Danmarks Læringsfestival i Bella Centeret.
Her har de haft mulighed
for at dele resultaterne fra
undervisningsprojektet
"Den lærende skole", hvor
lærerne får indsigt i elevernes læring gennem det elektroniske og quizbaserede
spil tjekme, hvor man kan
måle elevernes faglige viden
og udvikling, såkaldte progression.
Således er tjekme, som oprindelig startede som et pilotprojekt på flere skoler i
Helsingør for to et halvt år si-

den, tilrettelagt efter undervisningen, og lærerene er
selv med til at udforme
spørgsmålene i quizzen .
- Der har været en stor interesse for at høre om tjekme. I forbindelse med at vi
udstiller, har vi et 12 måneder gratis licenstilbud til de
lærere, der skriver sig op. Det
har foreløbig 30 lærere benyttet sig af rundt om i landet. Lige fra Herning, Allerød til Guldborg, fortæller
Morten Grauballe, medstifter af Knowmio, der har base
i Helsingør.
Skærpet koncentration

En af de elever der er med på
messen, er Sofia Læssøe Højer fra Espergærde, som går
i syvende klasse på Idræts-

linjen på Skolen ved Rønnebær Allé.
- Det er rigtig fedt . Vi står
i vores bod, og forklarer om
tjekme, fortæller Sofia Læssøe Højer.
Hun er selv begejstret for
det qvisbaseret læringsspil,
som er med til at skærpe
koncentrationen i undervisningen, fortæller hun.
- Det er fedt at bruge. Det
er rigtig fedt, at vi kan evaluere, hvad vi har lært ved
hjælp af spørgsmålene. Det
er med til, at læreren bedre
kan vurdere, om vi har hørt
efter. vi gennemgår quizzen
med læreren en til en og bliver evalueret. Det er med til,
at man på forhånd gør en
indsats for at få så mange
rigtige som muligt, og lytter

Indbrud i Fredensborg
FREDENSBORG: Mellem lørdag klokken 20.00 til
søndag 08.00 har der været indbrud i en villa på
Båstrupvej i Fredensborg.
Politiet ved ikke endnu, hvor meget der er stjålet.

Hund skræmte tyv væk
rigtig godt efter, siger Sofia
Læssøe Højer.
Knowmio's undervisningsprojekt " Den lærende
skole" blev introduceret som
pilotprojekt på flere af blandt
andre Helsingør Kommunes
skoler for to et halvt år siden
med støtte fra A.P. Møller
Fonden.
Projektet involverer 96 lærere fra skoler i Helsingør og
Gentofte Kommune.
Helsingør Kommune underskrev i februar i år en licensaftale med Knowmio,
som gør det muligt for lærere
udenfor projektet, altså
samlige folkeskolelærere i
kommunen, at bruge tjek.
me.
tze

ESPERGÆRDE: Villaejere fra Svinget i Espergærde
kan formentlig takke deres hund for, at en formodet indbrudstyv opgav sit forehavende med at bryde kældervinduet op, eftersom hundens gøen har
skræmt tyven væk. Den formodede gerningsmand
har efterladt sig fodspor i sneen.
Episoden er sket mandag i perioden fra klokken
10-16.

Kældervinduer sparket ind
HELSINGØR: Fem kældervinduer i ejerforeningen
Bragesvej i Helsingør, i daglig tale Stiftelsen, er
blevet udsat for hærværk og knust. Hærværket er
sket fra fredag til mandag aften klokken 20.

Terrassedør brudt op
HELSINGØR: Der har været indbrud i en villa på
Olaf Rudes Vej, hvor computere af mærkerne Acer
og HP er blevet stjålet. Hele huset er blevet rodet
igennem. Indbruddet er sket fra søndag aften klokken 17.30 til mandag morgen klokken 07.30.
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