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Opgave 4 

10 år 
10 år siden i dag tog vi fra børnehaven med maling i hånden til skolen med blyanten 

i hånden, ja det var godt nok en ændring kan jeg sige. 

Jeg kan bare huske da vi startede på den første skoledag, lærerne stod ved 

indgangen ventende på os med et stort smil på læben, alle var spændte på 

udflugten der havde startet og hvordan den ville ende. Desværre faldt mange fra 

halvvejs og tog til en anden skole, men det sker. 

Det er også en mening ved det hele, at man hele tiden møder nye mennesker som man har 

oplevelser med. 

En af de bedste oplevelser jeg personligt har haft med klassen, var Bornholm i maj måned. 

vi nød den uge med varmen, vandet og isen, men også at vi oplevede tingene sammen, som 

gjorde det hele mere af en oplevelse man ikke ville glemme. 

En af de dage som var sjovest var dagen med vandkampen, hele klassen tog til fakta som låg 

længer nede afvejen, tæt på havnen. 

Vi tog ind og købte masser vis af vandballoner. 

Da vi så kom tilbage, fik vi fyldt vandballonerne op, men ville have noget ekstra så vi 

trak æg og flødeskum frem. Det endte med at svinde det hele til og vi fik en sviner. 

Og vi skulle samle vandballonerne op en efter en, som fik fodboldbanen til at ligne en 

regnbue. 

Den oplevelse var en af de mest hyggelige oplevelser klassen har haft for, hvordan den viste 

fællesskabet mellem os. 
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En af de ting som viste den konkurrerende del af klassen var da vi tog til rokkestenen i 

paradisbakkerne, som forresten er et utrolig smukt sted med den flotteste udsigt over 

Østersøen. 

Da vis skulle tage af sted, startede vi fra lejren, som ligger 12 km væk, og vejen var ikke 
som i København de nej i Bornholm går vejende nærmest 60 grader op af. 

Godt nok gav sådan ca. 7-8 styks op og to hjem igen, men det var stadig sjovt. 

Det er også jeg ser min klasse, som en specialklasse både positivt og negativt. 

Positivt at vi er blandede som nogle libanesere, marokkaner, pakistaner osv. Men også at vi 

er en klasse skabt til konkurrencer, for hvordan vi ikke giver op og altid vil være den første 

og bedste til hvad der laves. 

Men det viser fællesskabet i os som er tæt, selvom mange ikke vil indrømme det. 

Derfor siger jeg nu "et venskab er som en plante hurtig at plante, men frugten i den tager 

tid for at blive til en frugt". 

 

 


