
Sara 8. klasse 
Sara går i 8. klasse. Saras forældre er skilt, så Sara bor skiftevis en 
uge ved sin mor og sin far. Sara kommer tit først i skole ti minut-
ter over otte – men undervisningen begynder 8.05, så derfor er 
de andre som oftest allerede i gang, når Sara kommer.  Men Sara 
deltager ellers meget aktivt i undervisningen – hun rækker hån-
den op i timerne, får det bedste ud af gruppearbejde, spørger om hjælp, osv. 
 
Sara kan især rigtig godt lide matematik og fysik – og hun er virkelig god til det. 
Samtidig interesserer hun sig meget for, hvad partierne i folketinget mener på 
de forskellige områder – specielt hvad de mener omkring miljøet.  Sara har også 
sine egne meninger om, hvordan tingene skal være, og dem deler hun gerne 
med andre – derfor sidder hun også i skolens elevråd. 
 
I sin fritid går Sara nu kun til spejder – engang gik hun også til dans. Men nu har 
hun fået et fritidsjob som barnepige, og hun kan godt lide at tjene sine egne 
lommepenge.   Sara synes, at det er et stort ansvar at passe andres børn. Ud 
over at hun godt kan lide at lege sammen med børnene, så kan hun også rigtig 
godt lide det ansvar, som følger med. Sara tænker, at hun gerne vil have et job 
med meget ansvar, og hvor man måske også kan lede og fordele forskellige op-
gaver. 
 
I dag i skolen har Saras 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 Sara 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 ung-

domsuddannelser. Hvilke skal Sara vælge at besøge? 



Hvad skal Sara ? 

 

 

 

 

 

 


