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Elevens UNI•Login: 0210  

    

  

Fag:  
           Dansk, Skriftlig fremstilling  

Elev signering med UNI•Login:   

      

Ord (22): 705  

Klasse/Hold:    Ark:       /  Ark    Total:  
     

     

  

Vi ses snart igen  

Kære klassekammerater  

  

Jeg ønsker jer alle tillykke med at have færdiggjort 9. klasse.   

Flere af vores tætknyttet venskaber har stået på siden 0. klasse. I 10 år har vi haft det bedste 

sammenhold jeg i hvert fald kender til. I 10 år har vi oplevet en masse fede og uforglemmelige 

oplevelser. I 10 år har vi været der for hinanden, som mere end bare klassekammerater. Vi har alle 

formået at bygge en tæt relation til hinanden. Nogle tættere end andre. Pointen er at vi alle 

hovedsageligt har haft de bedste 10 skoleår. Eller det har jeg i hvert fald…   

Jeg er stensikker på vi alle i denne her klasse ikke har ord for at kunne beskrive, hvad det har 

betydet for os at gå på denne skole, i denne her klasse. Det har været en gave at kunne gå i denne 

her klasse. Vi alle har haft op- og nedture med hinanden og med lærerne, men problemerne har 

kun bragt os endnu tættere på hinanden. Jeg er helt sikker på at vi ikke kommer til at blive skilt ad 

nu og forhåbentligt kommer til at se hinanden senere hen i livet. Flere af os skal fx i samme 

gymnasium, så vi slipper ikke for at se hinanden hver morgen.  

Jeg kan huske da vi var bange for hinanden. Vi plejede hele tiden at slå hinanden og råbe ad 

hinanden. Det var altid pigerne mod drengene. Undskyldningen var ”pigelus” eller ”drengelus”. I 

den tid var det ikke særlig fedt, men nu griner vi af det - vi skulle virkelig have brugt alle de 

værdigfulde sekunder, som nu er gået tabt.   

Hvis der er en ting jeg savner så er det vores tur til Tyrkiet. Det noget ingen kan glemme. Det har 

nok været den fedeste tur jeg nogensinde har været på. På en uge havde vi allerede oplevet en 
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del. Husker i da politiet blev nødt til at opsøge os? Eller da vi alle faldt i søvn på hinanden i 

lufthavnen fordi vi var så trætte. Vi var den første klasse, der fik et andet land end Marokko til at 

kunne fungere. Og det er det der er så dejligt ved at gå i denne her klasse. Når vi vil have noget så 

stræber vi efter det. Lige meget hvad problemet er finder vi altid en løsning og lige meget hvor vi 

er, kan vi have det sjovt. Så længe det er os der er sammen.   

Eller da vi i 4. klasse kastede flasker med breve i ud i havnen, for at se om nogle nogensinde ville 

modtage dem, hvilket nogle gjorde. Det var Junes og Mohammed Ismail der var de første der fik 

flaskerne retur og det var nogle brandmænd i et andet land der fandt dem. Sådan noget glemmer 

man aldrig. Ærgerligt de ikke går i klassen mere.   

Alt har været med til at gøre årene bedre. Oplevelserne i zoologisk have, eksplantarium, 

Bornholm, lejrtur, stranden, bonbonland, forbrændingsanlæg og parker.   

Det har kun været en god ting at vi i denne her 9. klasse indeholder 20 hvidt forskelige personer, 

med 20 forskellige personligheder. Det har gjort at der har været meget konkurrence og at vi 

enkeltvis har styrket vores evner til forskellige ting. Vi alle er blevet stærkere, klogere og bedre til 

at krydse sine grænser. Hvis vi alle var ens, havde det ikke været sjovt at skulle stå op og tage i 

skole. Desuden så har vi alle lært fra hinanden.   

Jeg tager de mange gode oplevelser og de gode minder med mig herfra. Jeg tager mine gode 

venskaber med mig, som jeg er evigtaknemlig for at have skabt. Jeg håber vi snart kan ses igen, så 

jeg kan høre om jeres utallige succeser.   

Den amerikanske forfatter og digter William Arthur Ward sagde engang: 

Det er umuligt sagde Tvivlen   

Det er alt for farligt sagde Frygten   

Det er unødvendigt sagde Fornuften   

Gør det alligevel hviskede Hjertet  

Derfor skal i altid følge jeres hjerter, for når vi følger hjertet i livet, går det aldrig værre end galt. 

Kildeliste:  

1: http://røst.dk/tips-til-din-tale/  
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2: https://indidansk.dk/tale  
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