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Afslutning 

Hej kære elever, lærer og forældre. Vi er samlet her i dag for at afslutte de sidste 10 år af vores liv. 

Vi skal vinke farvel til folkeskolen og tage imod et nyt kapitel i vores liv. Alle 9.klasser landet over 

skal tage en videregående uddannelse efter folkeskolen så det skal vi selvfølgelig også. Det er på 

tide, at vi kommer ud i den rigtige verden, møder nye mennesker og lære at blive selvstændige 

selvom vi måske ikke ønsker det. Det føles mærkeligt, at skulle sige farvel til det der har fyldt så 

meget i ens liv. Tiden er gået så hurtigt og vi er allerede færdige med 9.klasse. Vores liv ville måske 

se anderledes ud hvis vi havde valgt en anden skole men fordi vi valgte al-Hilal har vi fået gode 

lærer, god undervisning og et godt fælleskab. Det er ikke nemt at passe ind i et fælleskab og i en 

klasse, men alligevel er der ikke nogen fra vores årgang som føler sig anderledes eller utilpas på 

vores skole. 

Vi har været på mange udflugter og lavet mange fælles aktiviteter som styrker fælleskabet. Et af de 

udflugter som skiller meget ud efter min mening er Tyrkiet. I december 2019 var hele vores årgang 

og 3 lærere på studietur i Tyrkiet. Vi fik skabt en masse uforglemmelige minder sammen, både gode 

og nogle knap så gode. Det er ikke alle skoler der vælger at tage på studietur i Tyrkiet og det er 

sjælendt at man er på studietur i 7 dage. Der skete mange uforudselige ting i Tyrkiet bl.a. kørte mig 

og min veninde galt på en atv men vi kom hurtigt over det. Men der var langt flere gode hændelser 

end dårlige. Tyrkiet er uden tvivl en af de bedste rejser jeg har været på. Fælleskabet, aktiviteterne, 

sammenholdet og den gode stemning gjorde vores studietur til en rejse hvor alle havde det sjovt. En 

anden uforglemmelig tur var, da vi var på Bornholm i 8.klasse. Vi lærte hvordan det er at leve midt 

ude i ingenting. Vi lavede bl.a. Mad sammen som gjorde at vi kunne samarbejde bedre og enes. Vi 

var alle blevet trætte efter gåturene, men vi fik snakket meget sammen. Om natten tilbragte vi alle 

tid sammen ved bålet. Der fik vi talt med lærerne om vores dag og vores oplevelser. På de udflugter 

vi var på har lært en masse ting om hinanden som vi måske ikke kendte til før.  

Et af de værdier som vores skole har som jeg værdsætter er trygheden. Det er en skole hvor alle kan 

føle sig trygge uanset hvilken etnicitet eller baggrund de har. Vi er alle forskellige, men alligevel 
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har vi lært at accepterer vores forskelligheder. Selvom vi måske ikke alle har de samme holdninger 

og meninger har vi også mange fælles egenskaber. Man føler sig ikke udenfor da vi alle kender 

nogen med samme interesser på vores årgang. Ikke alle har gået på skolen siden 0.klasse men vi har 

taget imod de nye elever så de ikke føler sig ensomme.  

Det bliver svært at starte på en ny skole men der er ikke andre muligheder. Vi siger farvel nu men vi 

holder fast på minderne.1”Lærer kan åbne døren. Men du er nødt til at gå ind ad den selv” dette 

citat fortællere at vi har fået viden fra vores lærer og nu er vi nød til at bruge den viden i 

samfundet og på videregående uddannelse. Tak til lærerne for al den viden vi har fået. Tak til 

eleverne for at have været de bedste klassekammerater. Jeg ønsker alle en god fremtid. 

Håber vi mødes igen.  

 

kilder:  

1. citat: https://gode-citater.dk/studenter-citater/  
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