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Dimension tale 
 

Kære klassekammerater og forældre, i dag er en vidunderlig dag. Jeg har gennemført 9.klasse det var en hård 

kamp, men jeg nåede det. At gå på al-Hilal skolen, var var ligesom at gå på en normal skole. det føltes ikke at 

gå på en privatskole, At blive færdig med folkeskolen. er en hver elevs drøm, altså gå til videre uddannelse. 

Jeg havde det lidt svært med det faglige. og jeg var ked af det da jeg ikke egnet til gymnasium, men moalima 

sonay forslår at jeg skulle tage HF, da jeg havde gennemsnit nok og det ville være nemmere for mig. Det 

tilbragte min håb om at kunne færdiggøre 9.klasse. 

 Men da jeg gik på al-Hilal skolen mødte jeg nogle venner, og jeg har haft søde lærer som jeg heldig for at 

kunne få viden.  Jeg har haft særlige oplevelser, som en elev her i al-Hilal skolen. Det er når vi holder aften 

hygge i klassen, og jeg hygge med klassekammeraterne, eller da vi tog med klassen til Bornholm. Det var en 

god oplevelse selvom det meget hård, og det var midt i sommeren. Vi tog også til Tyrkiet det var første gang 

for mig at tage til udlandet med klasse, og det var sjovt men mere interessant. Jeg haft mange gode oplevelser 

med klassen, som jeg har haft stort indryk på, som jeg kommer til at huske for altid. 

Jeg er taknemlig for at være en del af en etnisk klasse, som kan forstå hvordan det er at være anderledes. Jeg 

har gået på to folkeskoler, den ene var jeg den eneste etnisk elev den. Anden var der kun to men stadige følte 

jeg anderledes, indtil jeg kom til al-Hilal. Jeg kan godt forstå hvordan det er at være anderledes i et klasse 

eller skole. Det bliver svære nå vi begynder på gymnasium derfor har jeg et råd som jeg ville gerne sige når i 

starter på gymnasium så skal være meget sociale for kunne få venner med ikke etniske mennesker og etniske 

mennesker. 

Jeg ville gerne afslutte min tale med en citat som jeg fandt fra internettet du kan bruge citat hvis du føler at 

du har det hårdt med lektier, eksamen eller fremlæggelse.  

”livet handler om at leve i nutiden, og glæde sig til fremtiden og lære af fortiden”  

Elevens UNI•Login: 
  
 0464 

Fag: 

           Dansk, Skriftlig fremstilling 

Elev signering med UNI•Login:  
   

Ord (22):  

Klasse/Hold: 9 klasse Ark:       /  Ark    Total: 
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Den handler om at man skal minde at man skal leve i nutiden. Glæder sig eller at være klar for fremtid. Man 

skal fra fortid eller bruge den vide som du fik fra fortiden og bruge i fremtiden. 

Kildeliste: 
Citat: https://www.happymade.dk/shop/simple-and-basic-6529p.html 

Forfatter: ukendt 

Dato: 02/06/2020 
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