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Til venstre ses Ermin Jusic ved siden af Karl Sandvad Sønderskov i deres stand til regionsmesterskaberne året før,
hvor de blev nummer to i regionen. På grund af Corona-restriktionerne er der ingen fotos fra årets mesterskab, hvor
de blev nummer et. Pressefoto

Elever fra HTX
vinder fornem pris
Elever fra HTX på
VID Gymnasier i
Grenaa giver de
store byskoler baghjul og vinder pris
inden for iværksætteri og opfindelser
UNDERVISNING To elever fra
HTX på VID Gymnasier har
vundet en fornem pris og et legat på 4.000 kroner fra Nordea
ved regionsmesterskaberne i
Young Enterprise. Dermed får
elever fra de store skoler, der
udbyder ungdomsuddannelser, baghjul i den største årlige
konkurrence i iværksætteri for
elever.
"Det er fedt at vinde. Vi blev
vurderet ud fra, hvorvidt en
bank ville låne penge til at producere vores idé, et miljørigtigt panel til lyddæmpning.
Det er anderledes at arbejde
på den her måde. Undervisningen bliver meget mere virkelighedsnær, og man går mere op i det," forklarer Ermin Jusic i en pressemeddelelse.
Han går i 3.V på HTX i Grenaa, er 19 år og har med den
jævnaldrende klassekammerat, Karl Sandvad Sønderskov,
udviklet et sekskantet lyddæmpende panel til at hænge
på væggene på arbejdspladser
og i institutioner. Panelet er lavet af genbrugs- og naturmaterialerne pap, ris og en miljørigtig brandhæmmer.

Gode chancer for at nå
langt
"Acouwell, som vores produkt
hedder, opfylder to af FN’s verdensmål, nemlig nummer 3
om sundhed og trivsel og
nummer 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Vores

plan var at lave en støbeform
på skolens CNC-fræser, men
det satte Corona en stopper
for, så vi har lavet vores prototype derhjemme i køkkenet,"
fortæller Karl Sandvad Sønderskov.
For ham og Ermin har det
været en særlig udfordring at
gennemføre et projekt af den
her kaliber under Coronapandemiens begrænsninger.
Ifølge deres lærer, Johnny
Houmann Christensen, har
det til tider været svært for
dem at tro på, at det blev til noget, og det har gjort det svært
at holde gejsten oppe.
"De to skal have ros for at
have påtaget sig den her opgave, og at de ikke er bakket ud
undervejs. De er kommet frem
til en velovervejet løsning,
som er nytænkende. Det er et
gennemarbejdet projekt, og
jeg tror, de kan komme langt i
konkurrencen, hvor de er indbudt til finalen," fortæller
Johnny Houmann Christensen.
Han underviser dem i faget
Teknologi A, der er et fag målrettet kommende ingeniører. I
faget lærer eleverne igennem
projekter i grupper at løse et
samfundsmæssigt problem i
form af et produkt og bygge
en virksomhed op om det. I år
er det et lille hold på 11 elever
fordelt på fire grupper, som
deltager i Young Enterprise fra
VID Gymnasier. Holdet deltog
også året før. Her vandt Karl og
Ermin andenpladsen for et andet produkt.
Selv om Viden Djurs er en
forholdsvis lille skole efter
danske forhold, har elever herfra vundet priser i Young Enterprise forholdsvist mange
gange. Læreren kan i flæng
nævne en intelligent skraldespand og et ur, der gør det muligt at lokalisere ældre demen-

Sundhedsstyrelsen
svarer på spørgsmål
om vaccination mod
COVID-19
Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination mod
COVID-19?
COVID-19 kan ramme alle, og alle kan blive syge af COVID-19. Nogle
er i særlig risiko for at blive alvorligt syge og dø, hvis de bliver smittede.
Det er kun en lille andel af den danske befolkning, der har haft
COVID-19. Og vi ved ikke med sikkerhed, om de, der har været
smittede, er fuldt beskyttede mod at blive smittet igen på et senere
tidspunkt.
Jo ﬂere, der bliver vaccineret, jo bedre kontrol får vi over epidemien. På
den måde passer vi godt på hinanden og på personer i øget risiko for
alvorlig sygdom med COVID-19. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen,
at alle bliver vaccineret.

Hvorfor skal jeg vaccineres, når jeg ikke er i særlig risiko for
at blive alvorlig syg med COVID-19?
Ingen ved, hvor syge de bliver af COVID-19. Yngre, raske mennesker
kan også blive meget syge, selv om det sker sjældent. Derudover
døjer nogle med senfølger som stakåndethed, træthed, hovedpine og
manglende smags- og lugtesans i op til et halvt år efter.
Jo ﬂere, der bliver vaccineret, jo bedre kontrol får vi over epidemien. På
den måde passer vi godt på hinanden og på personer i øget risiko for
alvorlig sygdom med COVID-19. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen,
at alle lader sig vaccinere.

Normalt bygger hver gruppe i konkurrencerne en stand op, hvor den
præsenterer sit produkt og koncept.
Med restriktionerne på grund af
pandemien forhindrede det, så præsentationen foregik online. Ermin
og Karl havde dog lavet en udførlig
tegning af standen. Den giver et
indtryk af produktet, som er sekskantede paneler, der skal hænges
op på væggen for at virke lyddæmpende. Illustration: Acouwell

te, hvis de er blevet væk. Dertil
kommer gruppen, der i 2019
blev nummer to i danmarksmesterskabet i entreprenørskab med isoleringsproduktet
Isowell lavet af kapok.

Med i toppen år efter år
”Vi har nærmest tradition for
at klare os godt i de her konkurrencer. Vores elever har
vundet regionsmesterskaberne flere gange, og selv om vi ikke er en stor skole, blander vi
os i toppen de fleste år. Vi her
på Djursland bør alle være
stolte af, at vi har en skole med
så mange dygtige unge. Dem
skal vi leve af i fremtiden. Vi er
ikke et udkantsområde hvad
angår uddannelse, når vi klarer os så godt på landsplan,”
vurderer Johnny Houmann
Christensen.
gs

Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg har eller har haft
COVID-19?
Du kan ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19. Men du kan godt
blive vaccineret, hvis du tidligere har haft COVID-19. I så fald, anbefaler
vi, at du venter med at blive vaccineret til én måned efter, at du er
blevet rask.
Hvis du venter på svar fra en test for COVID-19, skal du udskyde
vaccinationen til, du har svaret.
Hvis du er blevet testet for COVID-19 uden at have mistanke om at
være smittet, f.eks. hvis du bliver testet rutinemæssigt på arbejde eller
i forbindelse med en rejse, hvor der kræves en negativ test, så kan du
godt blive vaccineret, mens du venter på svar.

Kan jeg selv vælge, hvilken vaccine jeg får?
Nej, du kan ikke selv vælge. Myndighederne er nødt til at styre
fordelingen af vacciner meget nøje. Det skyldes, at vi lige nu kun får
begrænsede leverancer af vacciner og at vaccinerne skal opbevares
og håndteres under helt særlige forhold.

Læs mere om vaccination mod COVID-19 på
sst.dk/covid-vaccination

