
 

Kære elever på GF2 
 

I januar afholdte vi her på skolen tre hackathons, hvor alle GF2-elever i både Hjørring og Frederikshavn var 
inviteret. Formålet med dagene var at få jeres input og innovative ideer til, hvordan vi kan styrke det sociale miljø 
på GF2. Det blev til tre spændende dage, med erhvervsplaymaker Thomas Overgaard som facilitator og rigtig 
mange gode og relevante ideer fra jer – tak for det! 
 
På hver hackathondag kårede dommerpanelet en vinder-idé. Vinderne blev:  
 
 

Hackathon-vindere 2019 
 

Dag 1 – 23/1 i Hjørring 
Vindere: Marcus Toft, Jens Østergaard og Michael Wolf (murer) 
Ide: En app, hvor eleverne kan annoncere sociale aktiviteter for hinanden. 
 
Dag 2 – 24/1 i Frederikshavn  
Vindere: Morten Lund, Marcus Nedergaard og Jeppe Pedersen (auto)  
Ide: Et aktivitetsudvalg, som kan lave sociale/faglige aktiviteter. Fx caféer, åbne værksteder, hvor man kan se, hvad 
der sker på de andre afdelinger/fikse sin drone m.v. 
 
Dag 3 – 25/1 i Hjørring 
Vindere: Johan Sørensen, Christoffer Risager Graff og Sebastian Palsgaard Pedersen (industritekniker og auto) 
Ide: Alle elever, der har lyst, skal kunne spise morgenmad på skolen sammen. Vil sikre øget social trivsel og øget 
læring. 
 
 
 

Hvad sker der nu?  
Vi er glade for de ideer, I er kommet med. Efter hackathons har skolens chef- og ledergruppe behandlet jeres ideer 
(ikke kun vinder-ideerne, men alle ideer) og set på, hvordan de kan føres ud i livet og blive til varige tiltag på 
skolen. Det er der kommet følgende ud af:  
 
 

1. Fælles spisning på hver afdeling 
Det er aftalt, at hver afdeling organiserer fælles spisning. Om det er morgenmad, pølser og brød om fredagen, 
frokost eller andet, er op til den enkelte afdeling og eleverne – kun fantasien sætter grænser. Eleverne står selv for 
at organisere og betale.  
 
 

2. Videreudvikling af fodbolddag – EUC Nord cup 
Hvert år afholder vi ’EUC Nord cup’ onsdagen inden Kr. Himmelfart. Indtil videre har der kun været fodbold på 
programmet. Men nu vil en arbejdsgruppe bestående af lærere og ledere nytænke dagen og bringe nye aktiviteter 
ind – fx rundbold, petanque, løbetur osv. Med de nye aktiviteter håber vi, at flere elever vil deltage på dagen. 
Samtidig håber vi at imødekomme jeres ønske om flere muligheder for at mødes på tværs til fysiske og sociale 
aktiviteter.  
 



 

 

3. EUC Nord challenge/games  
Vi vil udvikle en EUC Nord challenge eller games, som skal ligge fredag inden efterårsferien. Dagen kommer til at 
svare til Fagenes Fest på GF1. Det bliver en dag med både faglige og fysiske aktiviteter, fx et gps løb, hvor I skal 
rundt til poster fordelt på de forskellige værksteder. Formålet er at give jer mulighed for at mødes på tværs og lære 
de andre uddannelser og skolen bedre at kende – hvor går de andre elever, hvordan ser deres værksteder ud, osv. 
Dagen bliver afholdt i både Frederikshavn og Hjørring. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe af GF2-lærere, som 
udvikler et færdigt koncept for dagen.  
 

 
4. Åben skole – lær om kap 

På hackathondagene har flere af jer elever givet udtryk for, at I gerne vil have bedre muligheder for at vise jeres fag 
frem. Derfor vil vi afholde en åben skole dag for GF2-elever og jeres forældre, søskende, familie, venner m.v. Her 
har de mulighed for at se skolen og ”lære om kap”. I skal som elever være værter på dagen og lære fra jer til de 
besøgende, så de kan blive klogere på jeres fag.    
 
 
Vi vil gerne sige tusind tak for jeres gode ideer og indsats på dagene. Alle jeres input og ideer fra hackathons bliver 
gemt, og vi vil løbende tage dem frem, så jeres meninger bliver inddraget i arbejdet med at udvikle det sociale 
miljø på EUC Nord.  
 
 
Med venlig hilsen,  
 
 

Chef- og ledergruppen på EUC Nord. 
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