
Jeppe 8. klasse 
Jeppe går i 8. klasse. Jeppe bor alene med sin mor, som er syge-
plejerske. Hun arbejder ofte om natten. Jeppe ved med sikkerhed 
at han ikke vil have et job, hvor han skal arbejde om natten. Jep-
pe kunne godt tænke sig et arbejde, hvor man skal være dygtig 
med sine hænder – et rigtigt håndværk.  Mor kender ikke så me-
get til mulighederne inden for håndværk, så det er noget, de må 
undersøge sammen. 
 
Jeppe drømmer om at arbejde med sine hænder. Han synes at det med at gå i 
skole godt kan blive kedeligt, da der ifølge Jeppe er alt for meget undervisning, 
hvor man sidder på en stol – Jeppe foretrækker at være i bevægelse. Derfor glæ-
der han sig også til, at han skal i erhvervspraktik som smed, den aftale har han 
selv lavet med praktikstedet.  Jeppe tænker dog at det alt i alt er ok at komme 
på skolen, og han klarer sig lidt under middel  eller middel i fagene. 
 
På skolen mødes han med flere af de andre drenge, som også kører motocross.  
Drengene bruger ofte aftenerne ved Jeppes nabo, som er mekaniker og indeha-
ver af  et autoværksted. Her får de lov til  - og hjælp til - at skrue på motocross-
maskinerne. Jeppe håber, at han næste skoleår får et fritidsjob som fejedreng på 
naboens værksted. 
 
I dag i skolen har Jeppes 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 Jeppe 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 Jeppe vælge at besøge? 



Hvad skal Jeppe ? 

 

 

 

 

 

 


