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Det giver god mening at tage til åbent hus allerede i år, for det er ikke noget, man
beslutter fra den ene dag til den anden. Det er en langsommelig proces, hvor man
skal finde ud af: »Hvem er jeg?«.
Viola Bækdal, mor til Morten i 8. klasse

Morten Bækdal, her med sin mor Viola Bækdal, tog til åbent hus for at få noget viden om,
hvad han skal i sin fremtid. Foto: Lindy Jørgensen
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- Det er ikke mig, der vælger. Det er vigtigt, at
de unge selv vælger og ikke automatisk gør, hvad
vennerne eller måske søskende gør, og derfor er det
godt at have et indtryk af, hvad de forskellige skoler
står for.
Viola Bækdal, mor, til Morten i 8. klasse

Unge snusede til uddannelser:

Det svære valg
efter folkeskolen
Lørdag tog elever på både teknisk skole og
handelsskolen i Skive en ekstra skoledag
og stod klar at vise kommende elever og deres forældre rundt, så de kunne få et glimt
af miljøet og stemningen på skolen.
For de unge har masser af muligheder, og
skolerne holder åbent hus flere gange om
året for at klæde de unge på til at træffe beslutningen om, hvor de helst vil gå.
14-årige Morten Bækdal fra Skive var en
af de unge, der sammen med sin mor Viola
Bækdal besøgte Skive Handelsskole, hvor
både EUX/EUD Business og HHX holdt
åbent hus.
- Jeg vil gerne have noget viden om, hvad
jeg skal i min fremtid - det bliver enten her
på HHX eller på STX (det almene gymnasium, red.), siger Morten Bækdal.
- Jeg synes, det godt kan være svært at
finde ud af. Jeg ved endnu ikke, hvad jeg
skal, fortsætter han.
Morten Bækdal går i 8. klasse på Aakjærskolen, så han har et års tid at løbe på,
inden beslutningen skal træffes.
- Det giver god mening at tage til åbent
hus allerede i år, for det er ikke noget, man
beslutter fra den ene dag til den anden. Det
er en langsommelig proces, hvor man skal
finde ud af: »Hvem er jeg?«, siger Mortens
mor, Viola Bækdal, der arbejder som lærer

på VSD, Vestsalling Skole og Dagtilbud.
- Det er ikke mig, der vælger. Det er vigtigt, at de unge selv vælger og ikke automatisk gør, hvad vennerne eller måske søskende gør, og derfor er det godt at have et
indtryk af, hvad de forskellige skoler står
for, og det var Morten selv, der sagde, at
han synes, vi skulle til åbent hus, siger Viola Bækdal.
- Det lyder spændende herude. Jeg kan
godt blive tiltrukket af det herude. Næste
lørdag skal vi til åbent hus på STX, for jeg
vil gerne være helt sikker, inden jeg begynder, siger Morten Bækdal.
ANDREAS SATSER INTERNATIONALT
Andreas Bach går i 9. klasse på Brårup
Skole og havde forældrene Merte og Henrik
Bach med til åbent hus. Begge forældrene
har selv gået på handelsskolen, dengang
man tog en HH her, og Andreas Bach smiler skævt, da han får spørgsmålet, hvorfor
han er kommet til åbent hus:
- Det var lidt dem, der trak mig, siger han
med et nik over mod forældrene.
- Næste år skal jeg på Skals Efterskole
i 10. klasse, og så vil jeg gerne på IB i Viborg. Jeg elsker engelsk, og så er det oplagt, men det er også spændende her, siger
Andreas Bach.

Andreas Bach, her med forældrene Merete og Henrik Bach, drømmer om at tage en international studentereksamen på engelsk, IB, i Viborg.
Foto: Lindy Jørgensen
IB er en to-årig IB Diploma-uddannelse
(International Baccalaureate), som Viborg
Katedralskole nu også tilbyder. Al undervisning foregår på engelsk.
- Året på Skals lægger også op til det, fordi jeg der tager Cambridge-engelsk, fortsætter Andreas Bach, som tidligere også
har været til informationsmøde på Viborg
Katedralskole.
På Skive Tekniske Skole var der åbent
hus på både HTX, EUX og EUD. På teknisk gymnasium, HTX, var Huda Mebder,
Vroue, og Katrin Jonsdottir, Skive, to af de
nuværende elever, som stod klar til at vise
forældre og kommende elever rundt og fortælle om deres skole - både om fag, studieretninger og hele miljøet.
Og deres anbefaling af stedet er klar:
- Jeg kan rigtig godt lide miljøet - her er
så hyggeligt og et godt bånd mellem 1., 2.
og 3. g’erne. Alle kender alle, siger Katrine
Jonsdottir, mens Huda Mebder fremhæver,
at der også er et godt forhold mellem elever og lærere.
- Jeg blev solgt, da jeg var til åbent hus
herovre. Her er omkring 170 elever på
HTX, og jeg har altid gået på små skoler,
og derfor kan jeg godt lide stedet her, fortæller hun.
De to elever fremhæver også de forskel-

lige sociale arrangementer, som en gruppe
af elever planlægger. Allerede i denne uge
er der fredagsbar, fredag den 3. februar er
der HTX-fest, og den 10. og 11. februar er
der planlagt en filmaften med pizza.
DRØMMER OM MEDICINSTUDIET
Begge piger drømmer om at læse til læge.
- Mit yderste mål er at blive sendt ud for
Læger uden grænser, så jeg vil måske gerne læse medicin, men jeg vil gerne have et
sabbatår først, siger Huda Mebder.
Katrin Jonsdottir har vidst, at hun ville læse medicin, lige siden hun startede på
HTX, fordi det er en spændende hverdag,
og så har hun en stor interesse for bioteknologi, biologi.
Pigerne fortæller også, at skolen næste
år har to nye studieretninger, nemlig »Bioteknologi A og Idræt B« og »Kommunikation/IT A og Design B«.
De har svært ved at finde nogen ulemper
ved at gå på HTX.
- Måske kun det, at folk stadig ikke rigtig
ved, hvad HTX er. Nogen tror, at jeg måske
skal være tømrer, siger Katrin Jonsdottir.
HANNE SKIBSTED
skib@skivefolkeblad.dk
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Jeg kan rigtig godt lide miljøet - her er så hyggeligt og et
godt bånd mellem 1., 2. og 3. g’erne. Alle kender alle.
HTX-elev og rundviser Katrine Jonsdottir.

De to HTX-elever Emma Stisen og Victoria Andersen lavede hjemmelavet lactosefri kakao til gæsterne på Skive Tekniske
Gymnasium.
Foto: Lindy Jørgensen

Huda Mebder og Katrin Jonsdottir stod klar til at vise gæsterne rundt på Skive Tekniske Gymnasium og fremhæver
både skolens faglige og sociale miljø. Foto: Lindy Jørgensen

De lokale ungdomsuddannelser holder åbent hus flere gange om året.

Foto: Lindy Jørgensen

