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4. Elevtalen 

 

Det har betydet rigtigt meget for vores klasse at starte på netop vores skole. Vores skole er en 

privatskole. Så vi har kun en klasse i hver årgang. Det har medført en bedre klasse vi er få og har 

derfor styrket vores sammenhold. Som en klasse og vi har lært hinanden meget bedre at kende. 

Vores skole er både god socialt og fagligt. Men socialt ville det være svært for eleven i starten at 

passe sig ind. Hvis eleven ikke har gået der fra starten. Eller ikke kender nogen som går på skolen. 

Det kender vi alle sammen især os drenge. Men det kommer jeg ind på efter.  

 

Vores skole tager os på de fedeste rejser. Vi tager på lejrtur fra 4-7.klasse. Når vi går i 8.klasse 

tager vi til Bornholm. I 9.klasse tog vi til Tyrkiet.  

Hvis vi sammenligner vores skole med en folkeskole. Tager de kun til lejrtur og Bornholm i 9.klasse. 

Vi får lov til at rejse ud fra Danmark og opleve verden. Der var flere elever i klassen, som ikke rejst 

med et fly før. Det gav vores skole den muglighed for de elever, som ikke havde rejst. Kunne for 

første gang rejse med deres klasse. 

 

Som jeg nævnte tidligere ville jeg fortælle jer lidt om når man starter på vores skole. Og man ikke 

kender nogen derfra. Jeg vil fortælle jer om min oplevelse da jeg startede på skolen. 

 

 

Elevens UNI•Login: 
0182  
 

Fag: 

           Dansk, Skriftlig fremstilling 

Elev signering med UNI•Login:  
   

Ord (22):  

Klasse/Hold: 9 Ark:       /  Ark    Total: 
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Jeg startede i 2. klasse og jeg kan huske ligeså straks jeg kom ind i klassen. Så jeg Jacob oppe på 

bordet. Han spændte sine biceps og kyssede dem. Jeg kendte ham ikke dengang. Men han var en 

fjollet dreng som barn. Kan huske at jeg skulle introducere mig selv. Ved at fortælle om hvor 

gammel jeg var, hvilken skole jeg gik på før og hvad jeg laver i fritiden. Da det blev pause tog jeg 

sammen med drengene fra min klasse.  

 

Vi tog ned i kælderen. Da drengene havde en regel om hver gang en ny dreng starter. Skulle de 

ligesom se hvem der var den stærkeste dreng i klassen. Så jeg kæmpede med dem alle og det 

endte med jeg vandt over alle. Sådan fik jeg venner fra klassen selvom vi var forskellige og kom ind 

i fælleskabet i klassen.  

 

Det var lidt kosmisk den måde jeg kom ind i fælleskabet, når jeg tænker tilbage på det. Men det er 

altid rart ikke at føle sig udenfor. Især når du lige er startet og lærerne ikke ved noget om 

situation. 

Vi drenge var også vidt forskellige, men med tiden lærte jeg dem bedre at kende. Vi tænkte senere 

hen meget ens og opdagede nogenlunde de fælles interesser vi havde sammen. 

 

 

 

 


