
Mathilde 8. klasse 
Mathilde går i 8. klasse. Hun er glad for at gå i skole – det meste af 
tiden. Mathilde synes dagene i skolen nogle gange kan føles lange, 
når undervisningen kun er tavleundervisning og ikke har noget 
praktisk indhold. Hun elsker til gengæld de dage, hvor der er idræt 
og kreative fag på skemaet. Mathilde siger ikke meget i timerne. 
Hun er genert og er nervøs for, at hun kommer til at sige noget 
forkert. Også selvom hun er ret sikker på, at hun har det rigtige svar. 
Det er især i matematikundervisningen, at Mathilde undgår at række hånden 
op. Matematikken har drillet lige siden de mindste klasser, og det er ikke blevet 
bedre – tværtimod. 
 
I sin fritid spiller Mathilde håndbold – det har hun gjort lige siden, hun gik i 1. 
klasse. Hun elsker at spille håndbold og bruger mange timer om ugen i hallen. 
For nylig er hun blevet spurgt, om hun vil være trænerassistent for U8 pigerne. I 
klubben har de nemlig bemærket, at hun er god til at hjælpe de mindre børn, 
når hun er i hallen. 
 
Hjemme bor Mathilde sammen med sin mor, far og to mindre søskende. 
Mathilde hjælper ofte til med at passe sine mindre søskende og tjener lidt 
lommepenge derved. 
 
I dag i skolen har Mathildes 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 Mathilde om, hvad der skal ske efter folkeskolen… 
Skal hun på gymnasiet, eller skal hun vælge en erhvervsuddannelse eller måske 
EUX? 
 
Mathilde ved ikke, hvad hun vil være, men hun drømmer om et job, hvor hun 
på en eller anden måde kan arbejde med mennesker. 
UU-vejlederen fortalte også, at de snart skal på Uddannelsesmesse i Gigantium. 
Her vil det være muligt at besøge og tale med mange af de forskellige 
ungdomsuddannelser. 
 
Hvilke ungdomsuddannelser skal Mathilde vælge at besøge? 



Hvad skal Mathilde ? 

 

 

 

 

 

 


