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4sidste farvel 
  

Efter 9 år kom den sørgelige dag i mit liv. Dagen, hvor jeg skulle sige farvel til min anden familie. 

Jeg har vokset op med jer, og det helt uforståeligt, at jeg nu sider her og skal sige farvel til jer.  I alle 

sammen har sådan en stor indflydelse i mit liv, og jeg ved, at lige meget hvor meget jeg siger vil det 

ikke være nok til at beskrive min kærlighed til jer, og takke jer for alt i har gjort for mig. Hver og en 

af jer, er speciel på jeres helt egen måde. Vi har delt både vores gode og dårlige tider med hinanden. 

Vi har haft nogle fantastiske minder og oplevelser sammen, og dem kan man altid finde i mit hjerte, 

for det noget jeg aldrig vil glemme. Fx vores Tyrkiet tur. Det har bogstavlig talt været den bedste 

tur. Alt omkring den tur var sjov, og det gør mig så ked af, at vi ikke kommer til at kunne opleve 

sådan en tur igen. Vores lejreture var også noget helt speciet. Selvom der var en del brok derhenne, 

så indser man virkelig hvor værd det var. Vores normale ture til fx zoologisk have, biografen, 

experimentarium, bonbonland, museer, centre, og strøget tæller meget i mit liv. Men nu skal vi slet 

ikke glemme de dårlig minder, som fx vores slåskampe, som der været nogle få af. Da det skete var 

det ikke så sjovt, men nu det noget vi griner af. Vores skænderier med lærerne var hellere ikke 

særlige sjove, indtil dagen i dag. Sådan nogle småting, har en stor betydning.  

 Jeg har gået på 3 forskellige skoler, men der var noget specielt ved Al-Hilal skolen der fangede 

mig. Det må nok have været fælleskabet og sammenholdet. Siden første dag jeg startede her kunne 

jeg allerede føle mig velkommen. Lærerene tog godt imod mig, og eleverne fik mig allerede til at 

føle mig som en del af familien. Vi alle sammen er forskellige. Vi har forskellige hudfarve, 

hårfarve, race og tankegang, men det har slet ikke været et problem, for det er noget vi slet ikke 

noget vi tænker på. Når vi sammen, er vi en.  

 

Elevens UNI•Login: 0055 
  
 

Fag: 

           Dansk, Skriftlig fremstilling 
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Ord (22): 680 

Klasse/Hold:   Ark:       /  Ark    Total: 
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Nu skal vi slet ikke glemme at takke lærerene. Lærerne har været med til at gøre skolelivet meget 

bedre. De har gjort alt der står i deres magt, for at vi vil kunne få nogle gode år. De har taget meget 

hensyn til en, i forhold til ens niveau, dag og humør. Når vi skal blive sat i grupper, har de næsten 

altid gjort, at man får en tæt ven eller veninde med sig. Er man ikke så god til et specielt fag, så er 

det lige meget om man er lidt bagud. Har man det lidt dårligt, kan man direkte tage hjem. Sådan 

nogle småting gør, at man har det godt i skolen. Det jo ikke særlig rart at tage i skole, når man ved 

at ens lærer hader en, eller man har noget imod en. Men heldigvis, så har ALLE lærer på Al Hilal 

skolen et hjerte af guld. Jeg ved at i gymnasiet kommer hverken jeg, eller mine klassekammerater til 

at finde nogle så søde som jer.  

Men jeg håber at når vi en dag skal ud i gymnasiet, 10. klasse, eller hvor man nu skal hen, kommer 

til at føle sig godt tilpas og at lærerne elsker en, og tager godt imod jer. Jeg ville ønske at vi kunne 

fortsætte sammen hele vores liv, men dvs. Men jeg kan love jer for, at alt jeg har lært de seneste 9 år 

ville jeg tage med i ryksækken. Både gode og dårlige ting. Jeg elsker jer alle sammen rigtigt højt, og 

jeg håber at vi stadig kan holde kontakten, og vi en dag i fremtiden bliver genforenet. Pas godt på 

jer selv, og tusind tak for alt.   

 

1. ” good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget!” 

 

1= https://www.google.dk/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.stickers.dk%2Fgood-friends-001-

wallsticker&psig=AOvVaw0MhzO9fZ5OEGMlbEuTAnWr&ust=1591178880489000&source=ima

ges&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjZodfy4ukCFQAAAAAdAAAAABAE 
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