
Emma 8. klasse 
Emma går i 8. klasse. Emma synes det er fedt at gå i skole. Hun 
har nemt ved tingene og fagligt klarer hun sig rigtig godt. Emma 
er en meget kreativ pige, hun spiller musik og tegner og 
interesserer sig meget for sprog.  Hun synes, det er fedt, når 
undervisningen giver mulighed for, at hun kan bruge sine 
kreative evner.  Fremlæggelser er Emma særligt glad for, netop 
fordi hun her ofte kan tænke anderledes. Emma har det godt 
med sine klassekammerater og er vellidt i klassen.  
 
Emma bruger meget af sin fritid på musik og sine venner. Hun 
går til guitar og spiller med i et band i ungdomsskolen. Derudover går hun til 
gymnastik et par gange om ugen. Hver søndag går hun med aviser.  
 
Hjemme hos Emma er de en stor familie. Foruden mor og far har Emma tre 
ældre søskende. To af dem går på gymnasiet og en er i gang på universitet. I 
Emmas familie har alle en stor interesse for de naturvidenskabelige fag – 
bortset fra Emma.  Det er efterhånden blevet en tradition i familien at vælge 
den naturvidenskabelige vej. Hendes to ældre søskende på gymnasiet har 
begge valgt en naturvidenskabelig studieretning, og storesøster på universitet 
læser biokemi. Som den eneste i familien interesserer Emma sig ikke for de 
naturvidenskabelige fag, og hun føler sig nogen gange lidt alene med sine 
interesser for det kreative og det sproglige. Emma drømmer om, at musikken 
kan komme til at fylde noget i hendes fremtidige job.  
 
I dag i skolen har Emmas klasse haft besøg af deres UU-vejleder. Hun har fortalt 
dem om de forskellige ungdomsuddannelser og det har sat en del tanker i gang 
hos Emma om, hvad der skal ske efter folkeskolen… 
 
Skal hun på gymnasiet, eller skal hun 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 

ungdomsuddannelser. Hvilke skal Emma vælge at besøge? 



Hvad skal Emma ? 

 

 

 

 

 

 


