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Jeg ville ønske, jeg havde vidst, hvad jeg ved nu, da jeg startede i 1.g. Derfor har jeg 
skrevet dette brev til mit 1.g-jeg, som jeg deler med jer. Jeg håber, at I kan have det lige 
så sjovt, som jeg har haft det her på gym. – men måske lidt hurtigere blive kloge på jer 
selv og hvad der skiller sjovt fra pinligt.  
 
Kære 1.g-mig,  
Her en lille hilsen fra nutidens mig, der er blevet et par erfaringer rigere omkring, hvad det vil sige at 
gå i gymnasiet – set fra mit perspektiv.  
 
Du skal vide, at det har været super fedt at gå i gymnasiet. Det fedeste af det hele er:  

1) Socialt: At jeg har mødt massere nye, fede mennesker, hvor nogle af dem er 

blevet venner for livet.  

2) Fagligt: Og jeg er alligevel ikke var så håbløs til fransk, som jeg troede - det 

afhænger af gode lærere – og dem er der masser af her.  

3) Andet: Jeg har været med i et udvalg og har lært en masse sjove og søde folk at 

kende, fra forskellige klasser og årgange og været med til at arrangere nogle 

mega fede begivenheder på gymnasiet. 

 
 
Men du har ikke altid synes, det var lige let. Fx var det svært da: 

1) Socialt: Jeg kom I en klasse, hvor der ikke var så mange af dem, jeg havde lært 

at kende fra grundforløbet. Men det endte alligevel med at være ret fedt, for så 

kendte jeg mange fra andre klasser.  

2) Fagligt: Jeg fandt ud af, at alle havde ret, da de sagde, at 2.g er mega hårdt, 

rent fagligt. Men jeg klarede det ved at bruge mit netværk, skære lidt ned på det 

sjove og på forventningerne om et 12-tal. Det handler om balance. 

3) Andet: Jeg var til fest hos en af mine venner fra gymnasiet og blev alt for fuld, da 

jeg ville drikke mig mod til at score en, jeg havde været vild med et stykke tid. 

Men desværre kom jeg total til at over do it og endte med at bruge aftenen på 

toilettet. Det var mega nederen. Jeg fik dog fat på min scoring til en anden fest, 

hvor jeg var mere på floor end på toilettet! 
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Og du var sgu lidt pinlig dengang du:  

(en historie om dengang du drak for meget og gik over din egen grænse) Da min klasse skulle 

til den første gymnasiefest og jeg fik alt for meget at drikke til forfesten. Jeg troede, at 

alle de andre var mere fulde end mig, så jeg kom til at gå lidt for meget til den.  Da vi 

endelig kom hen til festen, trak nogen af vagterne mig til side og en lærer ringede til 

mine forældre. Det var virkelig nederen og sygt pinligt. Jeg prøvede åbenbart – det kan 

jeg så ikke huske – at løbe fra læreren og vagterne og græd over ikke at måtte blive. Da 

jeg mødtes med de andre om mandagen, snakkede de om hvor fedt det havde været, og 

jeg ikke kunne snakke med. Alle lærte mit navn at kende den dag, men jeg ville ønske de 

i stedet havde husket mit navn for noget andet: f.eks. at jeg er i café-udvalget og laver 

fede events.   

Heldigvis har du lært at: 

1) Socialt: Du bare skal være dig selv

2) Fagligt: Du sagtens kan lære ting, du ikke troede du kunne, hvis du vil

3) Ifm. alkohol: Du mest er charmerende/en god ven/sjov indtil en vis promille, og at

jeg er bedre til at ramme den promille nu.

Kære du, 1.g-mig, det hele skal nok gå. Du er god nok, som du er og resten lærer du hen af 
vejen.  

Kærlig hilsen, 3.g-mig. 

I dag er jeg lidt klogere på, hvordan man går i gymnasiet og balancerer venner, skole og fritid. De 
erfaringer, jeg har gjort mig, har gjort mig klogere. Derfor deler jeg dem med jer og håber, I kan bruge 
dem til noget – indtil I gør jer jeres egne erfaringer. Velkommen til!   


