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EU-valg i maj
Hver dag frem til valget søndag
den 25. maj bringer metroxpress
et nyt eksempel på, hvordan de
folkevalgte i EU påvirker din
hverdag. Se mere på Eufordig.dk
og Facebook.

#20: Ikke bange for parabener
Du kender måske mærkatet fra
din makeup og creme: ‘Fri for Parabener’. Det er et mærkat, Danmark gerne ser på så mange
produkter som muligt, især dem
til småbørn. Men til sommer vender parabenerne tilbage i solcremer beregnet til 0-3 årige. Det
har EU-Domstolen bestemt. Alle
regler inden for kosmetik i EU er
ens og bestemmes med Den Videnskabelige Komité som overdommer. Og de fandt ikke den
danske bevisførelse god nok. For
på trods af Danmarks bekymringer viser forsøg med mus, at de
reagerer meget lidt på parabenerne i forhold til andre konserveringsmidler. Selv om Danmark
måtte give slip på solcremen, så
har de vedtaget en stramning af
reglerne for tilsætningen af parabener i makeup. eufordig.dk

Nye bygninger
kan være farlige
Nye byggemetoder
gør det farligere at være brandmand. Billigere, lettere og mere
kemifyldte byggematerialer gør
nemlig brandene værre. Det er
kommet frem på en stor international konference med særligt fokus på fare, skriver byggebranchens fagblad Licitationen. ka
danmark.
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Gymnasieelever ødelægger
eksamen for at redde snittet
danmark. Kampen om
adgang til drømmestudiet
får gymnasieelever til at
sabotere deres egen
studentereksamen og tage
3.g om, hvis karaktererne
ikke er gode nok.
En kedelig tendens har bidt sig
fast blandt 3.g-elever i gymnasiet, som i går fik læseferie. I
takt med at adgangskravene til
de populære studier stiger,
vælger nogle få elever at gå til
yderligheder og sabotere deres
egen studentereksamen, hvis
de ikke får gode karakterer.
De udebliver bevidst fra en
eksamen for at kunne gå 3.g
om. Deres håb er, at de kan score højere karakterer året efter
og derved få en adgangsbillet
til drømmestudiet.
Det fortæller en række gymnasier til metroxpress.
Jannik Johansen, rektor på
Frederiksberg Gymnasium, oplever hvert år, at elever går 3.g
om på grund af et – ifølge dem
selv – for dårligt gennemsnit.
»Jeg prøver at fortælle dem,
at de hellere skal bruge et ekstra år i løbet af deres studietid
på at rejse ud i verden. Det får
de meget mere ud af end at forsøge at forbedre et snit på 7,4,«
siger Jannik Johansen, som
sjældent oplever, at eleverne

Med huen følger en følelse af frihed og åbne døre – men kun hvis snittet er højt nok. jens dresling/polfoto

hæver snittet betydeligt.
»Blandt dem, jeg kender til,
der har taget året om, er det
langt de færreste, der hæver
deres snit,« siger han.
Metroxpress beskrev første
gang fænomenet for et år siden, og siden da er eleverne
kun blevet mere pressede, mener Phillip Dimsits, formand
for Danske Gymnasieelevers

Sammenslutning.
»Tendensen er blevet skærpet,« siger han og peger på, at
karakterræset er taget til:
»Der er et generelt fokus på,
hvordan man får et højt snit.
Det er det, man fortæller eleverne i 9. klasse. Det er nu, det
gælder, hvis du ikke kan få
høje karakterer, duer du ikke til
noget.« Jeppe.findalen@mx.dk

74.000
kroner. Det løber de statslige
udgifter sig til, hvis en elev
vælger at gå 3.G om i gymnasiet. Dertil kommer udgifterne til SU.
Kilde: Undervisningsministeriet.

Forsker: Der er noget galt med systemet
Der er noget grundlæggende galt med systemet,
når unge gymnasieelever føler
sig så pressede, at de vælger at
droppe ud for at tage 3.g om i
forsøget på at leve op til deres
egne forventninger.
Det siger Camilla Hutters,
der er forskningsleder på
Center for Ungdomsforskning
danmark.

på Aalborg Universitet.
»Det er jo en ekstrem case
på, at præstationspresset er
vokset på de gymnasiale uddannelser. Der er kommet meget mere fokus på, hvad man
får i karakter. De unge føler sig
pressede af det. Og det er jo
ikke optimalt, at der er nogle,
der rent faktisk får bedre frem-

tidsmuligheder ved at gå 3.g
om,« siger hun og forklarer, at
det massive fokus på karaktergennemsnittet kan gå ud over
læringen.
»Man burde overveje, hvor
meget det skal betyde. Mange
elevers tilgang til undervisningen er, at læreren skal se dem,
og at de skal have gode årska-

rakterer, i stedet for at tænke
på, hvordan de selv kan lære
noget og bruge deres kompetencer,« siger hun.
Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning gennemførte
for nylig en undersøgelse af
trivsel blandt 5.000 elever i
gymnasiet. Halvdelen af dem
føler sig stressede. jtf@mx.dk

Kasseret mad giver en million måltider til udsatte

Skyderi koster to mænd livet

danmark. Sidste år indsamlede
fødevareBanken 426 ton mad,
der skulle smides væk, og gav
det til herberger og krisecentre.
Tonsvis af friske fødevarer smides hver dag ud af danske virksomheder, på trods af at de
hverken har overskredet sidste
salgsdato, eller der er andet i

vojens. Det ene af de to ofre,
der blev ramt ved et skyderi i
Bæk ved Vojens, blev i går erklæret hjernedød. Efter aftale
med de pårørende forbereder
hospitalet at indstille respirator-behandlingen af den 24-årige mand, oplyste politiet i går
eftermiddag. Det vil sige, at

vejen med dem. Det spild arbejder den socialøkonomiske
virksomhed fødevareBanken
på at minimere. De 426 ton
mad, som organisationen sidste år indsamlede og uddelte,
svarer til over en million måltider med en omkostning på
4,40 kroner pr. måltid. ritzau

Kasseret mad kan bruges. polfoto

manden vil afgå ved døden.
Skyderiet skete søndag eftermiddag ved 17-tiden. Gerningsmanden, en mand på 29 år,
døde i går på Odense Universitetshospital. Efter at have brugt
en salonpistol mod tre mænd i
en ejendom i Bæk affyrede han
våbnet mod sit hoved. ritzau

