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Nu står vi her, det er det her øjeblik, som vi alle - i hvert fald jeg - har ventet 3 år på. Jeg husker 

stadig tydeligt, hvordan jeg i Dyrehaven i 1.g rendte rundt og sagde til folk fra klassen, hvor meget 

jeg glædede mig til at køre vogn i 3.g. Kort forinden havde min søster selv afsluttet 3.g på VG, og 

jeg havde kørt med i studentervognen nogle stop. Det var en følelse af fuldstændig frihed, som jeg 

ikke kunne slippe og vente på at opleve selv igen. Selvom det bare var et par stop, så var det en 

lykkerus uden sammenligning – En lykkerus, som i dag bliver vores. Kulminationen på 3 års fagligt 

hårdt slid, eksaminer og forventninger. Aldrig før har vi oplevet den samme frihed, som vi kommer 

til at opleve i dag – Og det har vi sku også fortjent efter min mening.  

 

I den seneste periode har karakterer og eksaminer nok fyldt meget for de flestes vedkommende, 

men jeg synes det er vigtigt at huske på alt det andet vi har lært – Det ikke faglige. Vi er vokset op i 

en tid, hvor der er meget fokus på præstation, omstillingsparathed og høje karakterer. Men jeg 

synes det er vigtigt at slå et slag for vores værdi som mennesker, der aktivt kan tage stilling til det 

samfund vi lever i. At vi som mennesker ikke bliver reduceret til et middel til at skabe vækst eller 

fremgang i det danske samfund, men at den enkelte har en værdi i sig selv. Unge som os bliver i 

dag målt og vejet på langt flere områder end nogen anden generation før os. Det er derfor centralt 

stadig at huske, at vi som mennesker ikke kan vurderes ud fra et karaktersystem, og at de 

karakterer, vi får ikke afspejler den værdi, vi har som mennesker. Man er nemlig ikke nødvendigvis 

hverken et klogt eller et godt menneske bare fordi man fik 12, og man er bestemt heller ikke dumt 

eller mindre værdigt menneske, fordi man fik -3. Alene det, at vi har gennemført gymnasiet gør, at 

vi alle er sikret et minimum af 50% af alle uddannelser i hele Danmark. Det er med 

karaktersystemet og menneskers værdi, som en klog man engang sagde: ”Alle er genier, men hvis 

du dømmer en fisk ud fra dens evne til at klatre i træer, vil den i hele sit liv tro, at den er dum”.  

 

Men et karaktergennemsnit er ikke det eneste, som jeg i dag forlader VG med i hånden. Nej jeg 

selv forlader nemlig også VG med et netværk af sociale forbindelser, som har været med til at 



præge den person, som jeg er i dag gennem mine 3 år på VG. Personligt har jeg igennem min 

gymnasietid fået venner, der ikke har kunnet måle sig med noget andet samt oplevelser sammen 

med disse mennesker, som jeg aldrig vil glemme. Mennesker, som har været der for mig, når det 

gik godt og når det gik ad helvede til. Mennesker, som har gjort, at jeg i dag kan stå her med 

oprejst pande, som åben homoseksuel. Mennesker, som jeg håber, at jeg for alt i verden kommer 

til at se i fremtiden. Vi har været på studieture sammen af flere omgange, vi har festet sammen og 

sidst men ikke mindst, så har vi de sidste 3 år brugt ca. 7 timer om dagen sammen, hver skoledag i 

3 år – Nu har jeg godt nok ikke Mat A, men med lidt hovedregning kommer jeg frem til, at det med 

200 skoledage om året, ca. bliver det 4.200 timer, som vi igennem 3 år har tilbragt sammen – og 

det er uden al den tid, vi har brugt sammen efter skole! Så uanset om folk vil se det i øjnene eller 

ej, så er det sociale bare en fuldstændig essentiel del af vores liv specielt i gymnasiet. Og jeg tror 

de færreste havde klaret gymnasiet uden de venner, de har fået her. For gymnasiet har ikke kun 

været lutter lagkage, selvom det måske er det billede mange i dag forsøger at tegne af de unge, 

som jo ikke laver andet end at feste og drikke 24/7. Jeg tror, at de fleste også har oplevet det, som 

en tid med store udfordringer grundet den massive udvikling vi undergår samt det store 

forventningspres fra omverden og ikke mindst os selv. Det er også derfor, at jeg er så glad for, at vi 

er der for hinanden og støtter hinanden hele vejen. De sociale egenskaber, som vi har tilegnet os 

gennem vores tid på VG, er også vigtige, når vi kommer videre ud i livet på arbejdspladsen, i andre 

relationer såvel som i familien, da man ikke kan undgå at omgås med andre mennesker resten af 

livet. Så når vi i dag skal ud og fejre, at vi er blevet færdige, så synes jeg, at vi alle skal tage en skål, 

for alle de venskaber, som vi har opbygget i den her tid.  

Udover de mange nye bekendtskaber, som vi har fået os i vores gymnasietid, så tror jeg også, at 

de fleste har fået sig en bedre ven i sig selv. Vi har alle sammen udviklet os helt enormt meget, og 

det tror jeg også er vigtigt at huske på. Selvom vi måske ikke alle sammen kan blive læger eller 

advokater, så tror jeg, at vi alle har gjort det spejlbillede af os selv, der hedder ”Hvem er jeg?” bare 

en lille smule klare. Det vigtigste vi kan lære, er at lære at kende os selv og stå ved den person – 

Og det er noget, som gymnasiet i hvert fald har hjulpet mig til. Gymnasiet har for mange – tror jeg 

– også været en mulighed for at starte forfra, selvom mange måske kendte folk fra tidligere 

folkeskoler. Gymnasiet var tiden, hvor man kunne finde sig selv på ny. Nogle vil måske sige, at vi 

alle sammen ligner den samme stereotype Nordsjællandske student i dag, men når man bevæger 



sig dybere ned, så er vi alle vidt forskellige, og det er vigtigt, at vi giver plads til den forskellighed. 

Vi skal nemlig ikke alle sammen være ens, for så bliver det sku kedeligt at være her. Vi har brug for 

hinandens forskellige styrker og svagheder til sammen at opnå et bedre resultat. Når jeg ser 

tilbage, så er de tætteste venner, som jeg har i dag, nogle af dem jeg mindst havde forventet at 

blive venner med, da jeg mødte min klasse første skoledag. Så jeg håber, at vi i samme grad, som 

vi har gjort her på VG, i vores videre liv kommer til at hylde den mangfoldighed, som præger vores 

verden i dag. Specielt når vi lever i en tid, hvor ekstreme grupperinger: politiske såvel som religiøse 

forsøger at splitte os ad ved hjælp af de mest modbydelige metoder med henvisning til vores 

forskellighed.  

 

Man kan på mange måder sige, at gymnasiet har været prøvelsernes 3 år både fagligt, socialt, men 

i høj grad også personligt.  

 

Viden og glæde er VG’s motto. Gymnasiet handler dog ikke efter min mening så meget om selve 

den viden vi opnår, for viden kommer og går, hvis man ikke holder det ved lige. Gymnasiet handler 

ikke om at opnå viden, det handler om dannelse. Det handler om, at vi skal kunne forholde os til 

den verden vi lever i nuanceret og ikke blot i sort-hvid, selvom mange mennesker ønsker at se 

verden sådan. Vi lever nemlig i en tid og i en verden, som er fuld af informationer, men hvor der er 

information er der også misinformation. Noget af det vigtigste, som jeg tror vi har lært her, er, at 

vi skal være kritiske og ikke bare blindt acceptere den virkelighed, som nogle vælger at fremstille. 

Som en meget vis lærer en gang sagde til min klasse og mig i det allerførste modul vi havde på VG: 

Dannelse er det, som er tilbage, når vi har glemt alt det vi har lært.  

 

Efter vi har overstået vores studentertid bliver vi højst sandsynlig spredt for alle vinde. Nogle læser 

videre, andre tager på højskole og andre tjener penge og tager ud og rejser. Vi er sikkert mange 

som skal holde ”fjumreår” som nogle ønsker at kalde det, men jeg tror det kan være vigtigt at 

samle kræfterne og have tid til at tænke over sine fremtidige valg af studie eller det der ligner. 

Mange af os har ca. Brugt 13 år eller mere i uddannelsessystemet, og det kan være en god ide at 

stoppe op og tænke sig om inden man kaster sig hovedkulds ud i et nyt studieprojekt. Vi har brug 

for at opleve verden, inden vi selv skal være med til at forme den i fremtiden 



 

Jeg kan ikke undgå at blive ramt af en form for ambivalens over min afsked med VG. På den ene 

side tror jeg, at vi var mange, der helt klart var færdige med det faglige, men jeg tror ikke, at det 

bliver uden tårer, at jeg forlader det sociale. Selvom vi alle med garanti vil få nye bekendtskaber i 

løbet af vores videre liv, så er sammenholdet, som man opbygger i en klasse og med sine venner i 

løbet af de sidste 3 år, næppe noget man i samme grad finder senere i livet. Et fællesskab på mere 

end 300 elever på den her årgang er ikke lige noget, der hænger på træerne over det hele.  

Nu har vi bevæget os mod vejs ende både i talen, men også i gymnasiet. Kapitlet i den bog, der 

hedder gymnasiet slutter i dag. Selvom afskeden også bliver vemodig, så vil vi alle med stor glæde 

om ikke så forfærdeligt længe fejrer de 3 fantastiske år, som vi har haft på VG. Savnet opstår nok 

først, når festen er ovre, men så må glæden ved de mange minder med de mest fantastiske 

mennesker forhåbentligt overskinne sorgen. 

Frederik Müller 

 


