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Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Valgfest – Kommunalvalg 2017
Fredag den 27. oktober 2017 forvandles Gjet-
huset til en festplads i demokratiets tegn. Kom 
og mød de lokale kandidater, oplev Danmarks 
største stemmeboks og snup en pølse.

Fra kl. 13.30
Oplev Danmarks største stemmeboks
Produktionsskolen afslører den hidtil største stemmeboks på 
dansk jord. Kom og afgiv dit ønske for fremtidens Halsnæs 
og vind en biograftur.

Mød de lokale politikere 
Kom helt tæt på de lokale kandidater. Partierne stiller op 
side om side, og er klar til en snak om deres politiske ønsker 
for fremtidens Halsnæs.

Fra kl. 15.00
Vælgermøde - LIVE
Vær med når TV2 Lorry sender valgdebat live fra Gjethuset. 
Og hør hvad lokale kandidater mener om aktuelle emner i 
Halsnæs.

Der vil være gratis pølser, bøfsandwich og popcorn ved 
valgfesten

SKOLE: 27 procent 
flere elever til Sko-
len ved Havet.

HUNDESTED: Hundesteds 
nye privatskole Skolen ved 
Havet har oplevet en frem-
gang på 27 procent siden før-
ste skoledag for kun to må-
neder siden. Før et kommen-
de informationsmøde om 
skolestart i 0. klasse næste 
år er halvdelen af pladserne 
allerede optaget.

Skolen ved Havet slog dø-
rene op til første skoledag i 
begyndelsen af august efter 
et meget udfordrende for-
løb, der bød på mange ben-
spænd med at få tag over 
hovedet, og derefter at få fi-
nansiering, opskrivninger 

og istandsættelse til at gå op 
i en højere enhed. Den nye 
skole, der har til huse i den 
gamle Lynæs Børnehave på 
Lyngbakken i Hundested, 
har siden oplevet stor in-
teresse og søgning fra nye 
elever. Udover den nævnte 
tilgang af elever er der også 
stor stigning i tilgangen af 
helt små børn, der står på 
venteliste på Skolen ved Ha-
vet - flere skrives ind lige ef-
ter fødslen.

- Vi kunne ikke have øn-
sket os en bedre start. Vi har 
haft glade børn, tilfredse 
forældre, medarbejderne 
har knoklet, og vi har set vo-
res tanker bag skolen blive 
omsat til en skoledag præget 
af trivsel, glæde og læring, 
siger skoleleder Charlotte 

Hertel Kristiansen. 
Det nye elever kommer 

ikke kun fra Hundested, 
men også fra Helsinge, Fre-
deriksværk og Melby.

Nærvær og tryghed
Malene og Jakob Gerber 

Gormsen fra Hundested er 
forældre til Frida og August, 
der begge går på Skolen ved 
Havet. 

- Vi har været med fra sko-
lestart, og oplever, at vores 
børn har en skoledag, der 
stemmer godt overens med, 
hvad vi også forsøger at give 
dem i vores familieliv: Nær-
vær, tryghed og en oversku-
elig mængde af mennesker. 
Vi var rigtig spændte på, 
om det lille skolemiljø var 
for småt, men begge vores 
børn har stortrivedes fra 
første skoledag. De møder 
de samme voksne hver dag, 
eleverne fungerer på tværs 
af klassetrin og vores unger 
springer faktisk ud af sen-
gen om morgenen, fordi de 
glæder sig til skolen, fortæl-
ler Malene Gerber Gormsen 
i en pressemeddelelse. 

Charlotte Hertel Kristian-
sen supplerer:

- Den gennemgående be-
grundelse for skoleskift, 
som jeg hører fra forældre-
ne, er at de er kede af mange 
sammenlægninger, lærer-
skift og for mange vikarer 
på de skoler, deres børn 
kommer fra. Der kan vi til-
byde meget stor overskue-
lighed og forudsigelighed på 
vores lille skole - og det op-
lever vi, at alle elever trives 
med.

Skolen ved Havet tilbyder 
0.-7. klasse og SFO i år og 
vokser organisk til og med 9. 
klasse over de næste to sko-
leår. 

Informationsmøde om 
skolestart 2018 holdes tors-
dag 2. november 19.00-20.30 
på Lyngbakken 16.

njl

Ny skole har fremgang

Der er kommet flere børn til Skolen ved Havet siden åbningen. 

SKOLE: Vælgermøde 
med tema om afgan-
gen til privatskoler. 

HALSNÆS: Afgangen fra 
folkeskolen til privatskoler 
bliver et hovedtema, når fol-
keskolen sættes til politisk 
debat med en lille måned til 
kommunalvalget. Det sker 
i rådhussalen i Frederiks-
værk onsdag 25. oktober 
kl.19.00, hvor flertallet af 
partiernes spidskandidater 
har meldt deres deltagelse.

Elevafvandringen fra fol-
keskolerne i Halsnæs til fri- 
eller privatskoler er steget 
fra 5,7 procent i 2007 til nu 
ca. 20,7 procent i følge de ny-
este tal. Senest har den nye-
ste privatskole i kommunen 

Skolen ved Havet gjort sta-
tus før efterårsferien og mel-
der om en stigning i antallet 
af elever siden skolestarten 
i august på 27 procent, lige-
som halvdelen af pladserne 
til den kommende 0.klasse 
allerede er optaget. 

I 2007 var Halsnæs Lil-
leskole eneste privatskole 
indenfor kommunegræn-
sen. Siden er Vinderød 
Privatskole og Skolen ved 
Havet kommet til, ligesom 
efterskolen New Nordic 
Youth. Videre søger elever 
fra Halsnæs til privatskoler 
i andre kommuner. 

Skævvridning
Kredsformand for Halsnæs 
Lærerkreds Michael Bie An-
dersen ser frem til en spæn-

dende debataften, hvor ud-
dannelsesredaktør på Poli-
tiken Jacob Fuglsang bliver 
ordstyrer.

- Der er tale om konbkur-
renceforvridning mellem 
folkeskolen og privatskoler-
ne med de specialopgaver, 
som folkeskolen skal løse. 
Når forældre vælger folke-
skolen fra, er argumenterne 
kvalitet, lange skoledage og 
antallet af eleverne i klas-
serne. Halsnæs er en af de 
kommuner, der har flest me-
gaklasser, samtidig med at 
der er sparet på inklusion, 
siger Michael Bie Andersen 
og konstaterer samtidig at 
det på landsplan er de bed-
re stillede, der vælger fol-
keskolen fra, så det giver en 
skævvridning.

De tilmeldte til panelet er 
Steffen Jensen (S), Morten 
Lorenzen (R), Kim Jensen 
(K), Bill Malmgren (NB), 
Anja Rosengreen (SF), Vibe-
ke Frausing (Ølstedlisten), 
Søren Rømer (LA), Gitte 
Hemmingsen (DF), Michael 
Thomsen (V), der også er 
formand for Udvalget for 
Skole, Familie og Børn, 
samt Vera Hansen (EL) og 

Benny Nielsen (ALT).
Arrangører af vælgermø-

det er skolebestyrelserne i 
Halsnæs, Folkekirkens sko-
letjenste i Frederiksværk 
provstio, BUPL-Nordsjæl-
land og Danmarks Lærer-
forening, Halsnæs Lærer-
kreds. 

njl

Folkeskolen til debat

Borgmester Steen Hasselriis (V) åbnede i august den nyeste privat-
skole i Halsnæs. 

HUNDESTED: Debat om Kri-
stendom får besøg af ingeni-
ør Henrik Holst fra Helsin-
gør, som vil holde et oplæg 
over emnet den rige mand og 
Lazarus. Det er onsdag 25. 
oktober kl. 19.30 på Strand-
gården i Hundested.

Henrik Holst vil uddybe 
lignelsens indhold og for-
tælle, hvad den kristne tro 
har som svar på spørgsmå-
let om livet efter døden.

Efter debatoplægget er der 
tid til at samtale og til at stil-
le spørgsmål om aftenens 
emne. Arrangementet er 
gratis og slutter med kaffe.

Den rige mand 
og Lazarus

HUNDESTED: 7.J fra Hundested Skole er en af tre klasser, der 
har vindet en særlig oplevelse med besøg på Den Blå Planet 
og sejltur med Danmarks mest avancerede forskningsskib 
Aurora. Det foregår for Hundested-eleverne onsdag 25. ok-
tober.Her ligger Aurora i Scanport Havn lige ved siden af 
Den Blå Planet. 

På sejlturen med Aurora får eleverne mulighed for selv at 
tage prøver til senere analyser og får større viden  om det 
kystnære hav.  På land lærer eleverne gennem praktiske 
øvelser på Den Blå Planet om dyrene i de danske farvande. 

7. J på tur med forskningskib

HALSNÆS: På baggrund af 
den store opmærksomhed 
sagen om mulig ophævelse 
af strandbeskyttelseslinjer 
har givet, så kan der nok 
ventes stort rykind, når DN 
Halsnæs inviterer til væl-
germøde i aften tirsdag 24. 
oktober på gymnasiet i Fre-
deriksværk.

10 politikere er tilmeldt til 
mødet, som er sat til tids-
rummet kl.19.30-22.00. For-
inden holder DN Halsnæs sit 
årsmøde.

Natur og klima 
til valgdebat


