
 

 

Tale til dimission d. 24. juni 2016 – v/ Casper Grue Jørgensen 

 

Kære Rosborg, kære gæster, og ikke mindst kære studenter 

Jeg har fået den udsøgte fornøjelse at skulle holde en tale på vegne af alle Rosborgs lærere, tak for det.  

Men tillad mig lige at starte for egen regning med et par ord om studenterårgangen anno 2016: 

Jeg har haft den glæde både at undervise et par af studenterklasserne og har i studievejledningen haft 

kontakt med mange af årgangens elever og der hersker i mit sind ingen tvivl om, at I er den bedste årgang, 

jeg til dato har oplevet på Rosborg! 

I har udvist stort engagement i skolens forskellige aktiviteter lige fra musical, åbent hus og JUMP-messe til 

plenumindlæg, Bacchus-arrangementer og forskellige andre frivillige initiativer. Samtidig har I, med jeres 

forskellighed, formået at efterleve Rosborgs værdi om mangfoldighed og plads til alle til fulde. Stor ros til 

jer alle sammen. 

Men hvem er egentlig de studenter, som vi hylder her i dag?  

Jeres generation er blandt andre af den danske filosof Vincent Hendricks blevet kaldt ego-generationen – 

ikke så meget som et udtryk for mig-selv-først tanken, men mere fordi I har så travlt med Facebook og 

selveksponering på diverse sociale medier – en virkelighed, som vi i undervisningen godt kan nikke 

genkendende til.  

Akronymer, i forklædning som livsfilosofier, ser ud til at være og bære tidens trend: YOLO – You Only Live 

Once – og FOMO – Fear Of Missing Out er begge mottoer, som understøtter ego-generationens 

selviscenesættelse og skaber et behov for altid at være på og i gang. Dagens studenter stiller således store 

krav til sig selv om at livet skal være perfekt hele tiden, ikke mindst forårsaget af et latent krav om hurtig 

anerkendelse. Det er ikke alene de unges skyld, at det forholder sig sådan. Det er i min optik også et 

produkt af den kultur, vi lever i, hvor alt helst skal gå hurtigt og man helst skal være ’med på moden’. Men i 

stedet for at underkaste sig YOLO og FOMO, så jeg har tilladt mig til lejligheden at udtænke nogle bud på 

nye livsfilosofier, som I kan efterleve: 

LOMO – Log Off, Miss Out – kobl af, lad være med at føle jer forpligtiget til at være på. Vær i stedet til 

stede! Læg nu den mobiltelefon fra jer i ny og næ!! 

YOWO – Your Own Way Only – lad jer ikke påvirke af hvad andre synes I skal gøre eller tænke eller hvordan 

I skal se ud. Vær i stedet tro mod jer selv! 

So-So – Acceptér at man ikke kan være perfekt hele tiden og at livet IKKE altid er, som det umiddelbart 

syner på Facebook. Det er faktisk rigtigt sundt at være middelmådig en gang imellem! 

Eller prøv i stedet at efterleve mottoet SLO-MO, som i slow motion – Stop op og vær til. Bare føle og 

fornemme nuet og observer detaljerne omkring jer. 

Den amerikanske poet Robert Frost beskriver i sit digt ”The Road Not Taken”, mit absolutte yndlingsdigt, en 

ensomt rejsende, som står foran en skillevej i en skov og de grundige overvejelser den rejsende gør sig 



forud sit valg af retning i skoven. Metaforen her er entydig – skoven er en kendt metafor for livet og vejen 

naturligvis en metafor for retningen gennem livet.  

I står nu som den rejsende i Frosts digt også over for en skillevej med vigtige valg, som sender jer i en 

bestemt retning gennem livet. Men den opmærksomme student vil have bemærket digtets titel – The road 

NOT taken.  

Frosts pointe er at livet består af tilvalg og fravalg og digtet indeholder da også en stemning af 

sentimentalitet og nostalgi. Med det vil Frost sige, at om 10-20 år vil I se tilbage på denne tid med længsel 

og stolthed. Det er ikke udfaldet af jeres beslutning, men selve situationen at stå med disse store 

livsafgørende beslutninger, der er særligt mindeværdig.  

Således forholder det sig også med jeres studentertid. Om nogle år har I glemt jeres gennemsnit og den 

afsluttende karakter, som har fået så central en plads i midten af jeres huer. Men de gode minder om 

Rosborg-tiden og jeres gymnasievenner vil med sikkerhed følge jer fremover.  

Således vil jeg med Frosts ord minde jer om, at I måske nok står over for spændende og afgørende 

beslutninger, men husk nu også at stoppe op. I skal netop IKKE haste gennem skoven, fra skillevej til 

skillevej, men være til stede i nuet og nyde tiden med de store beslutninger. Den er intet mindre end 

fantastisk! 

Årets studenter er blevet udstyret med vi læreres bud på en god kombination af kompetencer og almen 

dannelse og vi er sikre på, at I har rykket jer fantastisk meget i løbet af de forgangne 2 eller 3 år. Vi er trygge 

ved at sende jer videre ud i uddannelsessystemet. Når man har gennemført en almen ungdomsuddannelse, 

så er man parat til at navigere i en kompleks verden, defineret af store forskelligheder. I er ud over at være 

udstyret med mange særfaglige kompetencer også blevet udstyret med forståelse af hvorfor verden ser ud 

som den gør, hvilket danner et godt grundlag for jeres videre færd. I har således det bedste grundlag for at 

være stifindere på jeres rute gennem JERES skov. Stifinderen er nemlig kendetegnet ved også at have øjne 

for hvad der foregår uden for de etablerede stier og for at forstå, at der findes mange forskellige veje 

gennem skoven.    

Mange af jer vil formodentlig også tage ud og rejse og se verden og få nyt perspektiv på livet. Alt sammen 

for at skabe grundlag for at kvalificere jeres valg af vej gennem skoven. Det er en god mulighed for at 

udvide jeres horisont og ikke mindst en fantastisk måde at lære Jer selv at kende på. 

Vi vil savne jer – dels fordi, vi er ærgerlige over at slippe jer netop nu i slutningen af 3.g, hvor I topper fagligt 

og I har fundet ud af, at ”havde jeg bare gjort den indsats fra start, så havde faget jo faktisk været 

spændende nok”. Men det er også fordi, at selv jeres lærere, som er så optaget af faglighed og 

undervisning, jo faktisk kommer til at holde af de der elever…  

Kære studenter. Gå nu ud i skoven og kig jer godt omkring. Stop op og brug alle sanser til at suge livet til jer. 

Og når I så kommer til en skillevej, så mærk godt efter, nyd øjeblikket og vælg så YOUR OWN WAY ONLY!  

Endnu engang et kæmpe stort tillykke til jer alle sammen 

YO-WO!!! 

 

 


