
Ali 8. klasse 
Ali går i 8. klasse. Han kan godt lide at gå i skole. Ali har det 
godt i klassen, han er en god kammerat, der er opmærksom 
på, om klassekammeraterne har det godt.  Ali klare sig over 
middel i flere fag, men synes en gang imellem, at det kan bli-
ve lidt for kedeligt med klasseundervisning, hvor der fx skal 
læses og løses opgaver.  Ali synes derimod, det er sjovt, når 
klassen skal diskutere et emne fx i samfundsfag. Han er god 
til at tale for sig og argumentere for sin sag. 
 
Ali synes der er fedt når undervisningen er lidt anderledes, f.eks. når der er pro-
jektarbejde. I projektarbejde er Ali god til at tage styringen i gruppen på en po-
sitiv måde. Han har altid mange forslag og ideer til projektet og klarer sig godt, 
når der skal fremlægges.   
 
Fodbold fylder rigtig meget i Alis fritid. Han træner flere gange om ugen og spil-
le som oftest kamp i weekenden. Derudover har han en blog om folbold, som 
han bruger en del tid på at holde opdateret. Ali bor sammen med sin mor, far, 
lillesøster og storebror.  
 
Ali følger ivrigt med i sin storebrors uddannelsesforløb. Alis storebror er snart 
uddannet butiksassistent fra en tøjbutik, men har sideløbende været i gang 
med at starte en webshop sammen men en kammerat.  Ali drømmer om at 
starte sin egen virksomhed en gang - måske en webshop der sælger sportstøj… 
 
I dag i skolen har Alis klasse haft besøg af deres UU-vejleder. Han har fortalt 
dem om de forskellige ungdomsuddannelser, og det har sat en del tanker i gang 
hos Ali om, hvad der skal ske efter folkeskolen… 
 
Skal han på gymnasiet, eller skal han vælge en erhvervsuddannelse eller måske 
EUX? 
 
UU-vejlederen fortalte også, at de snart skal på Uddannelsesmesse i Gigantium. 

Her ville det være muligt at besøge og tale med mange af de forskellige ung-

domsuddannelser. Hvilke skal Ali vælge at besøge? 



Hvad skal Ali? 

 

 

 

 

 

 


