
Dimissionstale 2018 

Hej alle sammen, forældre, lærere og selvfølgelig mine medstudenter.  

 

Da jeg for et par ugen blev kontaktet af vores kære rektor Hanne, med beskeden om, om jeg 

kunne tænke mig at holde elevtalen i dag, troede jeg først hun havde skrevet til den forkerte… Jeg 

blev meget overrasket og blev nødt til lige at læse beskeden et par gange før det gik op for mig, at 

det faktisk var mig hun ville have til at holde denne tale. Og det er jeg utrolig stolt og beæret over! 

 

Jeg har ikke været en af dem, der har gjort sig særligt bemærket, har hverken været med i et 

udvalg eller blevet månedens elev, har været på plenum hver uge – ligesom Nikolaj Mortensen. 

Men jeg har selvfølgelig gjort mit bedste for at få skrevet noget om hvad jeg synes gymnasietiden 

har betydet. Jeg er blot en ud af mange elever på denne store skole – mange forskellige elever, 

hvilket også er et af kendetegnene ved rosborg, vi rummer alle. Både dem, der elsker skolen og 

har set det lidt som en sjov leg, dem der virkelig har knoklet sig igennem og dem der bare har set 

det som noget der skulle overstås. I velkomsttalen dengang vi startede fik vi at vide at 

gymnasielivet var et fuldtidsarbejde – og det kan i den grad bekræftes nu. I skole fra 8-15.20, 

derefter hjem og lave lektier og afleveringer – man har aldrig rigtig fri… Jeg synes det har været 

hårdt, og jeg synes der skal gå en stor cadeau til dem der har kunnet klare endnu mere, bacchus-

udvalget, elevrådet, harmonia, musikkens venner der har kunnet stille op med fede fredagscafeer 

og store øl og KFS der har klare kulden hver 1. december og stået med vafler og varm kakao til alle 

– samt alle de mange andre udvalg vi har.   

 

De sidste 3 år, eller 2 for alle dem, der har en blå hue på i dagens anledning, har betydet meget for 

os alle – i hvert fald for mig. Vi har sammen skabt en hverdag. En hverdag beståede af brok over 

mandage med 4. Moduler hvor der har været en stor længsel efter den næste weekend, 

bestående af plenum med meddelelser og festlige indslag, en hverdag bestående af lektier og 

afleveringer og lange skoledage – men også en hverdag tilbragt med en masse mennesker vi 

holder af. Vi har skabt venner i og på tværs af klasser og årgange, venner vi har grint og grædt 

sammen med – venner vi forhåbentlig har for livet! 

 



 

Men selvom gymnasietiden har været præget af skoletræthed og lange nætter med opgaver har 

den også været præget af lige så mange lange nætter med byture, for nogen i hvert fald. Eller i 

nogle tilfælde en kort aften, hvor man knap når til Bacchus inden man ligger på gulvet der bliver 

ringet hjem efter mor. Der må jeg melde mig selv skyldig, men jeg ved jeg ikke er den eneste.  

 

Men noget andet jeg også gerne vil snakke om i dag er vores lærere. Jeg vil særligt gerne takke 

lærerne for 3.T for at i kunne holde os ud – jeg synes I skal være stolte af at vi alle sammen i dag 

har huer på og nyde at I ikke skal have os mere, jeg ved vi har været besværlige. Vi var endda så 

besværlige at ingen af vores egne lærere ville med os på studietur, men så fik vi i stedet 

fornøjelsen af Hanne og kom til Italien i stedet for Tyskland – så et eller andet sted kan man kalde 

det for en win-win situation. Men tak for jer alle sammen og tak for jeres daglige reminder om at 

vi ikke må have sko oppe i sofaerne i fælleren – det er der vidst ingen der nogensinde har lært.  

Tak til de sødeste kantinedamer for lækker mad – vi kommer til at savne jeres chiliboller og alt den 

andet gode mad i har, det har altid været et svært valg at vælge frokost. 

 

Og vi tager generelt mange valg her i livet men specielt gennem gymnasiet! Vi skal fx tage stilling 

til hvad vi vil næste år, vil vi læse videre eller vil vi ud og rejse, vi skal vælge fag, vælger man nu det 

rigtige, har jeg mest lyst til at trække fysik eller kemi op på B. Der er mange valg! Og nogle er 

lettere end andre. 

Og vi står nu ved en skillevej hvor der et væld af muligheder og mange flere valg vi skal træffe. Det 

er første gang i lang tid vi har ikke noget trygt og fast ståsted, man skulle i folkeskolen og det at gå 

på gymnasiet kom lidt som en selvfølge efter. Det her er første gang i vores liv hvor der ikke er et 

naturligt skridt videre. Og det kan skræmme mange af os – tager vi nu det rigtige valg for hvad vi 

skal med vores liv i den kommende tid. Men når det er skræmmende skal vi tænke på alle de gode 

minder vi har herfra, og alle de goder venskaber vi har skabt.  

   

Jeg sad her den anden dag og så blå bog igennem, og der faldt jeg over 3.D’s forord som er skrevet 

af Anja Axelsen, hun har bl.a. skrevet: ”Karakterer betyder noget – men ikke for jeres værd som 



menneske. Tallet i huen og på eksamensbeviset definerer ikke hvem i er, hvilke værdier i har, hvor 

højt jeres familie elsker jer eller hvor meget jeres venner kan lide jer.” 

For nogen herinde betyder dette citat måske ikke særlig meget, men jeg synes det er vigtigt at 

sige! Så om man tilfreds eller ej med karakteren i huen, glem den for en stund og få skrevet en 

masse søde hilsner fra alle dem i holder, få klippet nogle trekanter, bølger og lyn og lad os fejre 

det her sammen. Student 2K18 – vi erobrer verden, med 02 i hatten! 

Så jeg vil ønske alle stort tillykke – lad os nyde friheden så længe den varer! 

Og jeg vil ønske alle alt muligt held og lykke i den kommende tid. 

 

 

- Helene Toft Valentiner-Branth, 3.T 

 

 

 

 

 


