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TID OG STED
TIRSDAG:

10.00-14.00: Espergærde bibliotek, bogsalg
15.00-17.00: Nøjsomhed ved
boldbanen, Sydvej 24, rejsegilde i BoGro-haven
19.30: Gurre kirke, forårskoncert

ONSDAG:

10.00-14.00: Espergærde bibliotek, bogsalg

BIOGRAFER
CINEMA CENTER
TIRSDAG:

15.30, 18.45 og 20.15: 3 ting
15.30, 18.15 og 20.15: Pirates
of the Caribbean: Salazar´s
Revenge
15.30 og 18.00: Du Forsvinder
15.30 og 18.00: Their Finest
Hour
15.45 og 20.30: Guardians of
the Galaxy
16.00: The Boss Baby
18.30 og 21.00: Alien: Covenant
20.30: Kong Arthur - Legenden om Sværdet
18.00: Springtur i Toscana
20.45: Fast & Furious 8

ONSDAG:

15.30, 18.45 og 20.15: 3 ting
15.30, 18.15 og 20.15 og 21.00:
Pirates of the Caribbean:
Salazar´s Revenge
15.30 og 18.00: Du Forsvinder
15.30 og 18.00: Their Finest
Hour
16.00: The Boss Baby
18.30 og 21.00: Alien: Covenant
18.00: Springtur i Toscana
20.30: Guardians of the
Galaxy

SEK TION 2

Frederiksborg Amts Avis

Tjek.me afslører om skoleeleverne lærer noget
DIGITAL DATA: Helsingør og Gentofte kommuner
får støtte af A.P. Møller
Fonden til at styrke lærernes samarbejde gennem
digitale data
HELSINGØR: Hvordan ved
en lærer, om eleverne får
udbytte af undervisningen?
Det kan lærere på udvalgte
skoler i Helsingør og Gentofte Kommuner nu hurtigt få
svar på. Med spillet Tjek.me
kan eleverne spille sig gennem en evaluering, der viser
hver enkelt elevs udvikling
i et planlagt undervisningsforløb.
Virksomheden KnowMio
ApS har udviklet spillet, og
sammen med de to kommuner har de netop fået bevilliget 1,8 millioner kroner
fra A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møl-

lers Fond Til Almene Formaal. Pengene skal bruges
til at udvikle en ny evalueringsmetode, hvor digitale
data fra tjek.me skal give
overblik over elevernes udvikling på tværs af fagene
og derved styrke lærernes
samarbejde om eleven. Det
skriver Helsingør Kommune i en pressemeddelelse.

forløbets faglige indhold
og læringsmål. Efter et spil
kan læreren bruge resultaterne til at se hver elevs
fremskridt i forhold til læringsmål og tilpasse en god
og medrivende undervisning i resten af forløbet. Det
digitale redskab skal også
styrke lærerteamets samarbejde.

Udvalgte skoler i Helsingør og Gentofte kommuner har siden januar 2016
brugt tjek.me i undervisningen, der med elementer
fra spil-verdenen blander
underholdning og læring.
Spillet fungerer ved, at alle
elever deltager på samme
tid med deres pc, tablet eller smartphone og via klassens smart board bliver ført
gennem spørgsmål, som
læreren selv har designet i
forhold til undervisnings-

Lovende resultater

Styrker samarbejde

- Det første års resultater
med Tjek.me er meget lovende. Lærerne og andet
pædagogisk personale har
fået et effektivt redskab til
at evaluere på egen undervisning og siger samtidig,
at de faglige mål for den enkelte elev er blevet tydeligere. Med donationen fra A.P.
Møller-fonden kan vi nu arbejde videre og få udviklet
en stærk og enkel evalueringspraksis, som alle lære-

re kan anvende i fællesskab
på tværs af fag og årgange.
Det gælder også i forhold til
udvikling af elevernes innovative kompetencer, som vi
gennem ”Boost – innovativ
skole i Helsingør Kommune” arbejder med i hele skoleverdenen, siger formand
for Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune, Christian Holm Donatzky, R.
Tjek.me kan bruges i alle
fag, og bliver derfor brugt i
lærerteamet til at få en fælles forståelse af den enkelte
elevs motivation og præferencer for læring på tværs
af faglige og sociale kompetencer.

Kristi Himmelfart med fart på
HELSINGØR: I Kristi Himmelfartsferien kan du afprøve dit talent som racerkører
på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
Det sker på museets elektriske Ninco modelracerbane, hvor du på langsiden kan
komme helt op på 30 km/t,
du kan køre om kap med din
far, din mor, din søster eller
din ven – eller bare holde
dig på banen med masser af
fart på. Der er race hver dag
i Kristi Himmelfartsferien,
25.-28. maj mellem kl. 11 og
16.
Når du har vist, hvad du
kan som racerkører på den
over 10 meter lange modelbane, kan du opleve museets tre helt særlige racerbiler, der alle har kørt løb på
Roskilderingen i 1960’erne.
Museet har to Alfa Dana racerbiler, den ene en Formel
Junior og den anden en Formel 3 racerbil, der begge er
dansk produceret i slutningen af 1950’erne. Den tredje racerbil er af typen Jala

Man kan prøve kræfter med denne elektriske Ninco modelracerbane.

Foto: Presse

Det er gratis at deltage, når
der er betalt entre til museet.
Børn og unge under 18 år

har gratis adgang. Museet
har åbent alle dage fra kl. 10
til 17.

Formel V, som har en tophastighed på 160 km/t og kan
accelerere fra 0 til 100 km/t
på kun 10 sekunder.

Musik på
Borgerkroen

Våd Kr. Himmelfart på Øresundsakvariet

HELSINGØR: På lørdag er
der mellem klokken 16 og 19
musik på Borgerkroen, når
Rydbeck – Jensens Jazzkapell igen spiller og underholder gæsterne med gedigen
traditionel jazz.
Den udføres af Søren Kirk,
trompet og vokal, Ole Olsen
klarinet og sax, Claes Rydbeck, banjo, guitar og vokal
og Niels Jensen kontrabas .

HELSINGØR: I Kristi himmelfartsferien kan man på
Øresundsakvariet kigge vi
på havdyrenes form og hvad
den kan fortælle om deres
levested og føde. Hvorfor er
nogen ﬁsk tynde og lange?
Mens andre er ﬂade eller
tykke? Hvorfor har torsken
overbid? Og er det smart at
have underbid? Hvad betyder formen (altså på ﬁsken),
for det sted hvor ﬁsken le-

Hvorfor har torsken overbid?
Det er et af de spørgsmål, man
kan få svar på .
Foto: Tania Lundgaard
Lykkeberg

ver? Det og meget andet kan
man få svar på ligesom der
er mulighed for at klappe en
ﬂadﬁsk og sig hej til taske-

krabben.
Klokken 11.25 og 13.25 kan
man røre ved levende havdyr, og Øresundsakvariets

formidler står klar alle dage
med sjove historier. Dyrene
fodres hver time, og klokken
11 kan du selv være med til
at fodre dyrene i børnerørebassinet.

■
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Brand på byggeplads ved Teglværksgården
ÅLSGÅRDE: Helsingør Kommune-Beredskab blev søndag klokken 13.18 kaldt til en
brand på Erik Gudmandsvej
i Ålsgårde.
Det tidligere plejehjem
Teglværksgården på Erik
Gudmandsvej/Krogebakke i Ålsgårde er ved at blive jævnet med jorden for at
skabe plads til en ny parcelhusbebyggelse. Så området
står hen som en stor byggeplads, og det var angiveligt
ved en udendørs eltavle, at
branden opstod.
Branden tiltrak sig stor opmærksomhed, men det lykkedes hurtigt brandfolkene
at få ilden under kontrol,
selvom den forinden havde
nået at brede sig til skur og
containere samt nogle af de
opmagasinerede byggematerialer på grunden.
Hvordan ilden er opstået
skal tekniske undersøgelser
nu klarlægge.
dorte

Generet af
høj musik
HELSINGØR: Når sommeren
banker på får mange lyst til
at skrue op for musikken,
men det er ikke til udelt
glæde. Nordsjællands Politi
modtog i weekenden derfor
adskillige anmeldelser om
»musik til ulempe«. Og det
er ikke kun natlig musik,
der generer naboer.
Søndag indløb den første
anmeldelse således klokken
11.45 fra Fiolgade, klokken
14 var det på Rønnebær allé,
at musikken blev lige høj
nok for de omkringboende,
og samme tidspunkt indløb
der også en anmeldelse fra
Strandvejen i Espergærde.
Anmelderen havde forgæves forsøgt at råbe ind til
naboen med henstilling om,
at de skruede ned for musikken.
- De ﬂeste steder er musikken dog dæmpet, når vi
kommer, konstaterer politikommissær Mogens Mogensen.

Syng med i
Egebæksvang
ESPERGÆRDE: Tirsdag den
30. maj er der syng-med-arrangement i Egebæksvang
sognehus. Det er sangpædagog Birgit Jakobsen, der
leder en hyggelig sangeftermiddag. Den begynder klokken 14 og varer halvanden
time, og alle er velkomne til
at synge med på de dejlige
danske sange og få lidt åndedræts- og sangøvelser, hvis
man har lyst. Der serveres
kaffe og kage.
I

