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Kære studenter 

Vi står her i dag – lettede over at målet er nået, euforiske ved tanken, trætte efter ugers 

traumatisk terpning af 3000 års historie, formlen for tangentens ligning, franske 

verber i konjunktiv og Abrahams religionerne, måske en smule ramte efter gårsdagens 

festligheder, fyldte af forventningens glæde om de kommende dage, uger, måneder i 

den længe ventede frihed, men mest af alt grænseoverskridende stolte over, at vi nåede 

det. At vi sammen klarede det.  Fordi det gjorde vi! Vi har kæmpet side om side for at 

sidde her i dag med huen på hovedet og beviset i vores hånd. Og det kan vi kun være 

stolte over, vi har klaret os i gennem mere end 100 afleveringer og mere end 1000 

moduler.  

 

Vi gav ikke op når vi synes det hele blev for svært og det føltes som om at væggene 

omkring os var ved at vælte. Vi har støttet hinanden og det kan vi stolte af. Så husk at 

sige tak til dem der sidder omkring jer. Uden dem var det ikke sikkert vi sad her i dag, 

vi kunne ikke have gjort det alene. Men nu sidder vi her! Endelig fik vi huen. Det er en 

helt fantastisk følelse, som vi alle oplevede, da vi fik den på. Vi har tænkt på den og 

drømt om den så længe, og vi har opbygget tårnhøje forventninger til den - og trods 

forventningerne skuffer den slet ikke! Den symboliserer og fanger essensen af vores 

gymnasietid. Den minder os om, hvad vi har været igennem for i sidste ende at få den: 

små ting som alle afleveringerne fra dag til dag, og de lange 4. moduler som kun 

slikautomaten i kantinen kan redde; de lidt større ting, som årsprøver, kampen for 

standpunktskarakterer, studieturene til udlandet; de helt store ting, som 

eksamenerne, SRP'en og AT; og så er der de allerstørste ting: Bacchusfesterne, 

fredagscaferne, sidste skoledag, musicalerne og alle de andre sociale arrangementer vi 

har haft på Rosborg på tværs af klasser og linjer.  

Hvis vi ser tilbage på de sidste par år så er der sket virkelig meget. Et kapitel i vores liv 

–skolegangen – er ved at være slut og vi skal nu i gang med et nyt kapitel. I tiden på 

Rosborg har vores udvikling taget fart, både socialt og fagligt. Prøv at tænkte tilbage til 

den gang i august hvor vi sad her i kantinen og ventede på at det blev vores klasses tur 



til at gå ud i et lokale. Den nervøsitet og spændthed man havde i kroppen over at skulle 

møde nye mennesker som skulle være en del af ens liv de næste par år. Prøv så at tænkt 

på de følelser du har i dag. I dag sidder vi ikke og er nervøse over at skulle møde nye 

mennesker, vi sidder her og er stolte over os selv fordi vi klarede det. Vi startede 

sammen på Rosborg som forvirrede teenagere og dimitterer nu som unge voksne. Vi er 

blevet klogere på livet og har fået en masse oplevelser med i vores rygsæk. Så vi er klar 

til at gå ud i verden og starte på et nyt kapitel. Vi skal huske at sige tak til hinanden. 

Men vi skylder også vores lærere en kæmpe tak! Uden jer og jeres tålmodighed så 

havde vi ikke siddet her i dag. Så tak fordi i ville videregive jeres viden og for at være 

tålmodige når det i sagde ikke gav mening selvom det var femte gang det blev 

gennemgået. I har pakket vores rygsæk med en hel masse ny viden og vi er vokset 

fagligt og er nu gjort klar til de videregående uddannelser – så tak for det!  

 

De fleste har også udviklet sig socialt og det kan vi kun takke hinanden for – vi er 

vokset i fællesskab! Vi har skabt et nyt netværk, som vi igen og igen kan vende tilbage 

til. Vi har fået venner, bekendte, og måske også nogle få fjender. Men det er lige meget, 

for i dag har vi alle noget til fælles. Vi har huen. Den sidder solidt plantet på vores 

hoveder, og det kan ingen tage fra os. Så jeg vil gerne bede jer sige ordentligt tillykke til 

hinanden ved at give hinanden et kæmpe bifald. I skal klappe og trampe i jorden og 

hyle og skrige, for vi har fortjent den hue, hver og en af os, og vi har fået den! Så tak for 

nogle gode år og  tillykke! 
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