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Afslutningstaler. 

Kære 9 klasse. (4) 

Puha hvad skal jeg starte med. Vi har alle haft vores optur og nedtur, men tilsammen har kunne komme 

igennem det. 

Lad mig fortælle jer lidt om mig selv og mig rejse hertil hvor jeg står. Og lad mig fortælle jer hvorfor jeg elsker 

den her skole så meget. 

Jeg er en pige der har gået på flere forskellige skoler, jeg er blevet mobbet hele mit liv igennem, jeg blev 

mobbet med min vægt og min udsende. Jeg blev mobbet helt op til 6 klasse hvor jeg ikke kunne holde det 

inde længere, hele 6 år hvor jeg blev gjort til grin med hver dag. Jeg kom hjem grædende hverdag, og når jeg 

ikke græde var jeg deprimeret. 

En dag fik min far nok, han lovede mig at han ville gjorder alt i hans magt til at finde mig en skole jeg ville få 

det bedre i. Han holdte sit løfte, han fandt mig Al-Hilal. Lige siden at jeg begyndte Al-Hilal vidste jeg at det var 

den perfekte skole. Det var den skole jeg skulle ha startede med fra starten. 

De første par uger da jeg startede blev jeg taget godt imod, og lige da siden har det være perfekt. Jeg har fået 

en hel masse nye venner, og de betyder alle sammen meget for mig. Det har betydet verden for mig at jeg er 

kommet ind i det her fællesskab. For et split sekund mistede jeg håbet for en god klasse som jeg kunne passe 

ind i, men med lidt tålmodighed fik jeg den bedste af dem alle. 

En af de bedste minder jeg vil gå med herfra er selvfølgelig vores studie tur til Tyrkiet. Det var min første tur 

ud af landet med andre end mine forældre, og jeg var bange for om jeg ville få hjemve, men lige så snart jeg 
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så min klasse i lufthavnen vidste jeg at det hele nok skulle gå og at jeg vi ville få en god tid med dem og 

glemme alt om derhjemme. 

Det skete så mange ting på den tur at jeg ikke ved hvor jeg skaf starte fra. Alle dagen var bedre end jeg 

forventede. Alle vores lange nætter hvor vi sad oppe og snakkede var superior. Jeg vil inderligt komme til at 

savne det. 
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De nindste minder fra en tille gå tur i skoven med rnoalima Sara til den store studie tur til Tyrkiet med 

Sigrid ogSonay har betydet alt for mig og jeg vil savne det fra hele mit hjerte af. Min klasse, som jeg har 

de bed ste minder med, jer kommer jeg ikke til at finde nogen i kan erstattes med. I vil altid ha et 

specielt plads i mit hjerte. Og jeg vil huske jer mange år endnu. 

Der blevengang fortalt mig "Den Perfekte Skole Fi ndes Ikke. " hvad de ikke vidste var at den gør og jeg 

er så held ig atjeg har gået på den. 

Vores eventyr er lige begyndt, og folkeskolen var kun det første kapitel af vores bog. Vi er stadig ikke i mål. 

Der er stadig langt vej endnu men vi skal nok klare det. Jeg kommer tit at savne jer alle sammen så højt. 
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