
DET VAR SVÆRT AT FINDE EN BALANCE 
MELLEM HHX OG FRITIDSJOBS

Udover, at det var svært for Nada at finde en 
balance mellem HHX og fritidsjobs, skiftede Nada 
også klasse og studieretning i midten af 2.g. På 
trods af flere ”bump på vejen”, blev Nada student 
sidste år og er netop startet på uddannelsen til 
finansøkonom. 

Hvornår er det ok at skifte klasse og 
studieretning – og kan man både have 
et fritidsjob og være seriøs omkring sin 
uddannelse?

EUX HAR VIST SIG AT VÆRE DET RIGTIGE FOR 
OSCAR

Oscar er i studiet for at fortælle om, hvad der 
fik ham til at vælge en tømreruddannelse. Men 
inden Oscar valgte uddannelse, var det især det 
sociale, der bekymrede ham. Han var bange 
for at miste de venner, som valgte en anden 
uddannelsesvej.

Hvad betyder det, at ens venner måske skal gå 
en anden vej? Det dilemma fyldte meget for 
Oscar, da han skulle vælge uddannelse, da de 
fleste af hans venner skulle i gymnasiet. 

JULIE VIL VÆRE ANKLAGER

Julie fortæller om dagligdagen på STX og giver 
sine bedste tips til, hvordan man kan få styr 
på lektierne, så man kan holde fri uden dårlig 
samvittighed. Julie brugte en del tid på frivilligt 
arbejde, da hun gik på STX, og derfor var det 
vigtigt for Julie at strukturere sin tid – og lære at 
sige nej.  

Julie er lige startet på jura, fordi hun gerne vil 
arbejde for, at alle får en fair behandling. Er der 
noget, du brænder for? Og har du tænkt på, 
hvordan du kan være med til at gøre en forskel? 

Samtaler om Uddannelse er en podcastserie fra Ditbarnsfremtid.dk. Vi har inviteret elever fra forskellige ungdomsuddannelser i studiet, så de kan fortælle 
om deres uddannelsesveje. Nogle er gået den lige vej fra 9. klasse, mens andre har været på efterskole, udveksling i udlandet eller har taget et par omveje.

FORBEREDELSE
Vælg en podcast og lyt til den, inden vi mødes. Tænk over hvad den handler om - og hvilke budskaber fortælleren har. Hvilke budskaber og dilemmaer, 
synes du, er vigtige?  Har podcasten sat nogle tanker i gang hos dig?
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LOKE KOM IND PÅ PSYKOLOGI MED EN VVS-
UDDANNELSE

Loke har været vidt omkring inden han blev 
optaget på psykologi. Han har taget en EUX som 
VVS’er, han afbrød sit udvekslingsophold i USA og 
siger selv, at han hverken var god i skolen eller til 
sport, da han gik i 0-6. klasse. 

Hør hvorfor og hvordan Loke begyndte at 
tage sin skole seriøst og endte med at få et 
gennemsnit, som var adgangsgivende til 
psykologistudiet.

ET BROBYGNINGSFORLØB PÅ HTX BLEV 
AFGØRENDE FOR JOSEPHINES VALG AF 

UDDANNELSE

Det kan være rigtig svært at vælge uddannelse, 
og hvornår ved man, om man har truffet det 
”rigtige” valg? For Josephine var det et besøg på 
HTX, som blev afgørende for hendes valg.

Hvad vil du gøre for at blive klogere på, hvilken 
ungdomsuddannelse du skal vælge? Og 
hvem snakker du med, når det handler om 
uddannelse og din fremtid?

STOP OP OG BEGÅ NOGLE FEJL 

Kevin var forbi flere ungdomsuddannelser inden 
han fandt ud af, at han ville være kok og fik 
en læreplads på en Michelin-restaurant. Kevin 
opfordrer derfor de unge, der skal til at vælge 
uddannelse, til at ”tage den med ro og begå 
nogle fejl”.

Skal man altid lægge planer og have styr på det 
hele i stedet for at afprøve de muligheder, der 
opstår? Hvordan har du det med at begå fejl 
eller starte på noget, du ikke kender til?

SIMONE HAR TAGET FLERE SABBATÅR FØR OG 
EFTER HF 

Drømmen om at blive musiker har altid trukket 
mere i Simone end skolebøgerne, og hun 
har haft svært ved forene sit kreative væsen 
med tavleundervisning, skriftlige opgaver og 
eksamener. Derfor har hun ikke taget den lige 
vej gennem uddannelsessystemet, men har haft 
brug for at holde pauser og rejse undervejs for at 
finde sig selv og skabe sin egen vej i livet. 

Har du en interesse, som kan blive afgørende for 
dit valg af uddannelse? Og har du tænkt på at 
holde sabbatår?

ANNA VIL VÆRE MED TIL AT GØRE 
BYGGEBRANCHEN BÆREDYGTIG

Anna ville egentlig have været filmfotograf, 
men tog en chance som bød sig – og blev 
møbelsnedker. Og nu er hun i gang med at læse 
til bygningskonstruktør. Bæredygtighed og klima 
betyder rigtig meget for Anna – faktisk så meget 
at hun har planer om at ændre byggebranchen, 
så den bliver mere bæredygtig.
 
Betyder bæredygtighed og klima noget i forhold 
til dit uddannelsesvalg og fremtidsplaner?

ER DU I TVIVL, ER DU IKKE ALENE

Kathrine ville egentlig være politibetjent, 
men var ikke høj nok. Nu drømmer hun om at 
blive paramediciner og læser SOSU-velfærd 
for at kunne realisere den drøm. Nicklas ville 
være bankmand, men er ved at uddanne sig 
til industritekniker. Fire unge er i studiet for 
at fortælle om alt det, der har formet deres 
uddannelsesrejser.

Hør hvordan omveje og tilfældigheder også kan 
blive en del af ”planen”. Og få gode råd, hvis du 
er i tvivl eller stresser over uddannelsesvalget.

SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL PODCAST
Find podcast i en af disse apps: ITunes/Apple Podcast - Spotify - Player FM - RSS - Google - Pocket Casts - Listen Notes. Her kan du abonnere på Samtaler 
om Uddannelse. På hjemmesiden https://ditbarnsfremtid.dk/podcast/ er der også gratis adgang til podcast.
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