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Tale til sommerafslutning 
2011 

 
Velkommen på denne skønne sommerdag. 
 
Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i 
dag. 
Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og 
pårørende og til alle medarbejdere. 
 
10. klasserne er ikke med i dag. De holdt afslutning i går, hvor de 
fik deres afgangsbeviser. 
 
Sidste år til sommerafslutningen sang vi linedanser.  
Der er rigtig mange der efterfølgende har sagt til mig, at de 
synes det var en dejlig sang. Jeg holder også meget af den og 
synes den passer rigtig godt til den her dag, hvor I nu skal til at 
gå ud i livet. 
Så den starter vi med at synge igen i år. 
 
 
LINEDANSER 
 
Kære linedanser, udspændt 
ligger foran dig 
selve livet 
du fik givet 
gå nu kun din vej. 
Du må turde træde ud 
hvor dit liv kun er dit. 
Det briste eller bære må 
dette ene skridt. 
Give fra dig hvad du magter 
da ser du 
en dag du nåede ud 
og danser til himmelens stjerneskud. 
 
Kære linedanser, hop nu 
ud ved siden af. 
Se dig danse 
bare sanse 
gøre hvad du ka´. 
Være én, men én iblandt. 
Og mødes så du gror. 
Ja vent dig meget fra den kant: 
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Denne er din jord! 
Tro mig når jeg siger til dig 
det største 
det ser man kun i det små. 
Og kigger du opad er himlen blå. 
 
Kære linedanser, ser du 
livet er et net 
øjeblikke 
tro blot ikke 
dansen kun er let. 
Og en dag gør livet ondt 
det ved jeg, at det vil. 
For livet er et liv på trods 
smerten hører til. 
Ud af sorgen vokser lykken 
og livet i påskens evige fest. 
De stærkeste rødder har træ´r i blæst. 
 
Linedanser – vælge livet 
hvilken er din vej? 
Følge hjertet 
uforfærdet. 
Sige ja og nej! 
Verden spørger tit hvordan 
og alt for lidt hvorfor. 
Der er så mange ting man kan 
- stå for det DU tror. 
Gid du aldrig mister modet 
og lader det onde uimodsagt. 
Når viljen befries, - da falder magt. 
 
Linedanser i det høje 
dans vidunderligt! 
For det næste 
er det bedste: 
glæden ubestridt! 
Tænk at få balancekunst. 
Så helt ufatteligt! 
At modtage sin stang og snor 
ganske kvit og frit. 
Uanset om du nu tror det, 
så ved jeg, 
at lyset brænder for dig! 
Og kigger du op, er der nok en vej 
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Kære 9. årgang. 
 
Lyset brænder for dig. Og kigger du op er der nok en vej. 
Det er derfor jeg elsker den sang. 
Den giver lyst til og mod på at gå ud i livet. Og leve det. 
 
Kan I huske, at jeg i august, da vi kom tilbage til skolen efter 
sommerferien fortalte at jeg i sommerferien havde mødt en 
dame, der på mange måder, hvis man så det udefra, havde et 
svært liv. Bla led hun af en alvorlig sygdom. 
Hun havde sagt til mig:  
Jeg prøver ikke bare på at fylde mit liv med dage, Jeg gør hvad 
jeg kan for at fylde mine dage med liv! 
Og det råd gav jeg videre til jer i august. 
 
Jeg ved ikke, hvor meget I har tænkt over det i løbet af året. 
Men nu skal I ud af skolen og i gang med forskellige ting.  
I skal i højere grad end tidligere til selv at beslutte hvad jeres 
dage skal fyldes med. 
Og så synes jeg at det er en fin livsfilosofi at have med sig. 
 
Jeg har selv tænkt en del over det.  
Og er blevet optaget af at finde ud af hvad det vil sige at fylde 
sine dage med liv?  
Det kan man selvfølgelig ikke svare enkelt på. Det er individuelt. 
Vi har forskellige drømme, og ønsker at fylde vores dage med 
forskellige liv. 
Men det, der er vigtigt for os alle er at fylde vores dage med et 
meningsfuldt liv. 
 
I maj måned sad i alle sammen til skriftlig prøve. 
 
Gør øjeblikket væsentligt.  
Sådan lød overskriften til den ene opgave til afgangsprøven i 
skriftlig dansk. 
 
Der var en illustration, der viste en ung fyr, der med en GPS i 
hånden stræber efter lykken.  
Han prøver at finde ud af om det er penge, mærketøj, 
kærlighed, en guldmedalje eller måske hundredevis af 
facebookvenner der kan føre ham til lykken. 
 
Billedet var fulgt af en artikel, der peger på at det vigtigste er at 
gribe livet her og nu. 
Carpe Diem. Grib dagen! 
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Livet ER her og nu. Så find glæden i dét.  
I stedet for hele tiden at kigge på det, der er længere fremme 
og tro at det er bedre. 
 
Det betyder ikke at I ikke skal stræbe efter noget. At I ikke skal 
gå efter dét, I drømmer om.  
Men I skal fylde jeres dage med liv og jeres liv med mening.  
I skal gribe dagen og glædes i mens. 
 
Jeg kan rigtig godt li formuleringen gør øjeblikket væsentligt. 
 
Der er nemlig ikke tale om, at du skal stable store mirakler på 
benene.  
Blot sørge for at øjeblikket bliver væsentlig for dig. 
Livet består af øjeblikke.  
Hvis du gør øjeblikket væsentligt, bliver livet meningsfuldt. 
Og samtidig beskriver det en aktiv proces. Du skal selv sørge for 
at opsøge eller skabe de væsentlige øjeblikke.  
Du er selv ansvarlig for at give dit liv mening. 
 
Den danske filosof Søren Kierkegaard har sagt: 
”Liljen på marken og fuglen under himlen. Deres liv leves af sig 
selv. Menneskelivet er forunderligt. Det er det eneste liv vi 
kender som ikke lever sig selv. Det skal leves” 
 
Og så har jeg også lyst til at citere en anden, noget mere 
jordnær, men på sin måde også livsklog mand: Tegneren og 
humoristen Storm P. 
Han har sagt: 
”Der er forskel på lykken og glæden. Lykken kan man håbe på, 
glæden kræver opsøgende virksomhed”. 
 
Dvs. man kan ikke bare kræve et meningsfuldt liv. Man skal selv 
opsøge de væsentlige øjeblikke, gå på jagt efter livsglæden. 
SÅ har man et meningsfuldt liv, og forhåbentlig følger lykken. 
 
Jeg har læst, at Storm P havde lavet en aftale med sig selv om, 
at han ikke måtte stå ud af sengen, før han havde fundet ud af, 
hvad det var, han skulle være glad for ved livet i dag. 
Hvis der ikke lå noget lige for, måtte han skabe det. 
 
Altså ind i kampen. Find glæden, gør øjeblikket væsentligt, lev 
dit liv meningsfuldt. 
Det er en beslutning man skal træffe. 
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Nogle mennesker er det Benny Andersen kalder undgængere. 
Jeg har hørt en anden beskrive dem som de langtidsskuffede.  
Vi kender dem alle sammen. De har bestemt sig for at forvente 
at der sikkert sker noget dårligt. Og så bruger de livet på at blive 
bekræftet i det.  
 
Men det er muligt at vælge den anden vej: Vælge at søge 
efter glæden og meningsfuldheden i livet. 
 
Og hvor finder man så den? 
Hvor skal man søge efter mening og væsentlige øjeblikke? 
Jeg tror at det allerbedste sted at lede er i fællesskabet mellem 
mennesker. 
 
Fyren fra danskopgaven finder ikke glæden ved hverken penge 
eller en guldmedalje, hvis han ikke har nogen at dele det med. 
For betydningen findes ikke i tingene.  
Betydningen opstår i fællesskabet mellem mennesker, i troen på 
sig selv og lysten til livet. 
 
Det giver livet mening og gør øjeblikket væsentligt, når man 
deler det med andre. 
Tingene får en anden betydning, når man oplever det sammen. 
Måske er det derfor, man har lyst til at skrive en 
facebookopdatering.  
Man giver en lille personlig tanke eller oplevelse betydning ved 
at dele den med sine venner. 
 
Jeg bad jer i foråret skrive, hvad I hver i sær synes var særligt 
ved Kochs. Hvad er det, der gør den til Verdens Bedste Skole for 
børn. 
 
Jeg fik en masse dejlige besvarelser. 
Der var flere ting der gik igen i besvarelserne. 
Først og fremmest fællesskabet. 
Desuden blev den gode stemning, og forholdet mellem børn og 
voksne fremhævet som noget særligt. 
Flere sagde noget i retning af: Kochs er mere end en skole. Den 
er en del af mit liv. 
 
Det er jeg selvfølgelig stolt af som skoleleder.  
Men det er noget, I har æren for. 
Sådan en skole skaber man kun, når de, der er en del af den, 
gerne vil fællesskabet og hinanden. 
Og når I kan sige, at skolen er en stor del af jeres liv. Så er det 
fordi, I har viet en del af jeres liv til skolen. 
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Tusind tak for det.  
Også tak til jeres forældre for jeres bidrag til skolen gennem de 
mange år. 
Jeg er sikker på at sådan et skoleliv er et godt fundament for et 
meningsfuldt liv sammen med andre. 
 
Inden i skal have overrakt jeres afgangsbeviser, vil koret synge: 
Du kan ikke leve alene. 
 
 
VI KAN IKKE LEVE ALENE 
Stranden ka’ man ligge på 
Havet og himlen ka’ man kigge på 
Skoven og fuglens vingeslag 
Luften og jorden skal vi leve af 
Vil vi bevare det, må vi forsvare det, 
Ja! 
 
Solen og græsset under tæerne 
En lykke som vi får forærende 
Alt det der ikke kan tale selv 
Det må vi lytte til alligevel 
Blomsterne, dyrene, markerne, skyerne 
Det er den chance vi har 
For vi kan ikke leve alene 
Nej, vi kan ikke sige farvel 
For den verden vi misbruger nu 
Er i os selv 
 
Vinter med is på alle søerne 
Og så et forår så forførende 
Kræfter der ikke kan dæmpes ned 
Alt det der styrer vores kærlighed 
Kroppen og sanserne, bag alle skanserne 
Det er den chance vi har 
For vi kan ikke leve alene 
Nej, vi kan ikke sige farvel 
For den verden vi misbruger nu 
Er i os selv 
For vi kan ikke leve alene….. 
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Nu skal I have overrakt jeres afgangsbeviser, udtalelsen og et 
Kochs smykke til minde om jeres tid her på skolen. 
 
Nyd turen ned af løberen og gem den i jeres erindring som et 
væsentligt øjeblik i jeres liv. 
 
Traditionen tro vil jeg rigtig gerne have jeres lærere og 0. klasse 
til at hjælpe med at overrække afgangsbeviserne. 
 
Overrækkelse 
 
Hjertelig tillykke. Og held og lykke med livet. 
 
Jeg håber I fortsat vil holde kontakten med hinanden og 
videreføre fællesskabet fra skolen.  
Og huske at dele det væsentlige med hinanden. 
Og jeg håber for jer alle sammen at lykken kommer til jer. 
 
Jeg synes vi med et Kochs Hurra, 3 lange og 3 korte, skal 
udbringe et leve for afgangseleverne. 
 
9. årgang længe leve…..  HURRA 
 
Inden vi slutter, skal vi også sige farvel til nogle andre.  
Der er nogle elever, der flytter skole, tager på efterskole el. lign. 
Håber også I har fået en masse med jer fra Kochs Skole.  
Held og lykke til jer også. 
 
Når vi har sunget den sidste sang vil der være en reception for 
9. klasse, deres forældre og lærere i 10. klasses fællesrum. 
 
Til allersidst vil jeg gerne sige rigtig mange tak for hjælpen i dag 
til 8. klasse for hjælp m receptionen, til koret og Rie for den 
dejlige sang og til Asger, Holger og pedellerne der har stillet op. 
 
Vi slutter traditionen tro med at synge ALLE BØRN HAR RET. 
 
ALLE BØRN HAR RET 
Alle børn har ret 
til at vokse op i fred 
Alle børn har ret 
til et liv i kærlighed 
Kunne bo hos sin familie 
et sted der er trygt og rart 
Alle børn har ret 
til at få den bedste start 
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For os kan verden ikke bare glemme 
vi er børn og vi har hver vores egen stemme 
Alle børn har ret 
til at få den bedste start 
Alle børn har ret 
til at få den bedste start 
 
Alle børn har ret 
til at ha' det lige godt 
Alle børn har ret 
til at få del i stort og småt 
Intet barn behøver at sulte 
intet barn skal stå for skud 
Alle børn har ret 
til at se forskellige ud 
 
For os kan verden ikke bare glemme .... 
 
Alle børn har ret 
til at lære om vor jord 
Alle børn har ret 
til at høre hvad andre tror 
Om mennesker i andre lande 
og vide hvad som sker 
Alle børn har ret 
til at lære endnu mer' 
 
For os kan verden ikke bare glemme .... 
 
 
Tusind tak til alle for i år.  
Held og lykke til jer der skal videre. 
Og på gensyn d. 10. august til alle I andre. 
 
Rigtig god sommer . 
 
 
 

Lisbeth 


