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Dimissions-talen  

Hej alle, jeg har været så taknemlig over, at gå på Al-Hilal skole. jeg har gået her, siden 0.kl og har 

set op til, denne store glædelig dimissions dag. Denne skole betyder, mere end jeg troede. Alle her 

er så søde og rare mennesker. Det er det fedeste fællesskab, hvor man både kan have det sjovt og 

få lært en masse. Alle lærerene er så flinke, venlige og sjove. Man lære end masse og bliver 

klogere, for hvert fag dvs. ikke nok med man kan have det sjovt og hyggeligt så får, man også smidt 

masser af læring oveni.  

Vi får lov til at tage på flere eventyre sammen, med vores klasse og det har kun, skabt et bedre 

fællesskab. Jeg har haft så gode og uforglemmelige oplevelser, med min klasse. Vi har taget flere 

gange til lejrehuse også har vi hygget os meget, vi har også været på Bornholm, hvor vi skulle køre 

20km og det var da noget af en cykeltur. Vi har også været i Tyrkiet og det må jeg sige, at det var 

den fedeste rejse, for vi fik set en masse og havde det fremragende vi var der i en hel uge hvor vi 

skulle bo i hotel. 

Selvom vi alle er så vidt forskellige så har vi kunnet, 

acceptere hinanden for den man er. Vi er 20 i klassen og vi 

alle har lært, at acceptere hinanden. Lige meget hvordan 

man ser ud så det altså ikke det ydre der tæller, men det 

indre og det har vi lært af vores lærere og hinanden.   

Det ville være så hårdt at ikke gå i denne skole længere, at 

stå op til glæden i mig for, at jeg skal i skole igen med dem 

Elevens UNI•Login: 
  
 

Fag: 

           Dansk, Skriftlig fremstilling 
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Ord (22):  

Klasse/Hold:   Ark:       /  Ark    Total: 
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jeg kan lide, at hænge ud med. At jeg ikke længere skal se mine kære lærer jeg har kendt siden jeg 

var 7 år.  

Det ville være så trist, sommetider ville jeg ønske, at jeg kunne tage dem alle med mig efter 9.kl 

men det bliver sku meget svært. Jeg er så taknemlig over, at have kendt sådan nogle mennesker 

og fået så gode hjertet venner.  Jeg håber inderligt at vi alle ses igen en dag. 

Citat af: Hubert Humphrey  

”En af livets bedste gaver er venskab, og jeg har modtaget det”.  

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ah

UKEwjHxvvz8OLpAhVOxIsKHXYVA7UQFjACegQICxAG&url=https%3A%2F%2Fgode-

citater.dk%2Fcitater-om-venskab%2F&usg=AOvVaw3NF9Zz8fAAQnffv7HMDz2F    
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