
Sommerafslutningstale 2019 
 
Kære forældre, kære familier, kære elever og lærere og frem for alt kære afgangselever.  

Øjeblikket er kommet. Afskedens time nærmer sig. Om et par timer er det hele forbi og om 
kort tid sidder I med jeres afgangsbevis i hånden – beviset på afslutningen af 10 års 
skolegang. 

 
På ledelsens og bestyrelsens vegne skal der Herfra lyde et kæmpe stort tillykke med 
dagen i dag. 
 
Og til jer unge smukke afgangselever: 
 
Denne tale er først og fremmest til JER 
 
Det er jo med ambivalente følelser at jeg skal holde en tale som den jeg nu vil holde for 
jer. For dels er dagen i dag jo en festdag. En dag hvor vi fejrer at I har gennemført og 
afsluttet jeres grundskoleforløb her på Kochs Skole. Men det er samtidigt også en dag 
hvor vi som skole siger farvel til jer, og en dag hvor I også skal tage afsked med hinanden 
og jeres lærere. 
 
På denne jeres sidste dag på kochs Skole håber jeg, at I kan tænke tilbage på en masse 
gode oplevelser, I har haft gennem årene på skolen. 
Nogle af jer har en historie her, der går helt tilbage til, da I for snart 10 år siden startede i 
børnehaveklassen, andre er kommet til undervejs i skoleforløbet. 
 
Så nåede I hertil. I har nu officielt afsluttet jeres grundskoleuddannelse på Kochs Skole. 
Bag jer ligger de sidste hårde uger med skriftlige og mundtlige prøver. Når jeg har talt med 
tora, Niels, Lene og de andre lærere om, hvordan det er gået, har jeg fået svaret, at det er 
gået rigtig godt.  
 
Hvad mener de, når de siger ”godt”? Med godt tænker jeg at de mener, at de karakter I har 
fået også er et udtryk for og en afspejling af, hvad I kan og hvad I har lært. 
 
Jeg håber også, at I hver især synes, at det er gået godt. At I har fået mulighed for at 
udtrykke jeres kunnen og færdigheder, og at I føler at I er blevet hørt og forstået, og 
hermed også er blevet bedømt retfærdigt. Og så ved jeg naturligvis godt at nogle prøver 
sikkert er gået bedre end I havde frygtet eller forventet, mens andre måske ikke har indfriet 
jeres fulde forventninger. 
 
Men jeres liv, og jeres virke her på skolen kan og skal ikke kun gøres op i tal. Jeres 
samlede liv og virke her på skolen kan ikke udelukkende sammenfattes i jeres 
afgangsbeviser. I og Vi er mere end tal. Verden er mere og andet end det der kan måles 
og vejes. 
Jeg håber derfor også at I har fået noget mere og noget andet med fra jeres tid på skolen  
 



I har nu gennemført og fuldført noget. Det skal I og vi være stolte af. For det kræver noget 
at fuldføre et skoleforløb. Det kræver vedholdenhed og udholdenhed. Det kræver 
deltagelse og hårdt arbejde. Og sidst men ikke mindst kræver det ansvarlighed. 
Ansvarlighed for jeres egen læring og trivsel, og ansvarlighed for fællesskabets læring og 
trivsel. Dette har såvel I som skolens lærere leveret. 
 
Jeg vil derfor også gerne rose jer. 

• For det ansvar I har taget for jer selv og hinanden i den daglige undervisning – og 
generelt det ansvar I har taget for jeres handlinger på skolen. 

• For jeres tilkobling til lærerne og undervisningen 

• For jeres vilje til at turde lære noget – turde være ambitiøse 

• For jeres evne til at samarbejde, og støtte og hjælpe hinanden. I har i den grad 
været en årgang præget af et stærkt fællesskab. Et fællesskab der har givet plads 
til alt og alle. 

• Tak for jeres foretagsomhed og jeres nysgerrighed 

• Sidst men ikke mindst tak For jeres ærlige selv – for evnen og viljen til at turde være 
jer selv.  

 
Disse værdier, og disse egenskaber håber jeg at I vil bringe med jer videre i jeres 
uddannelsesforløb og videre i jeres liv som helhed. Jeg vil endda sige at Kochs Skole 
forventer det af jer. Vi forventer 

• At I fortsat tager ansvar for jer selv og de andre jeres liv vil bringe jer i kontakt med 

• At I fortsat kobler jer på jeres fremtidige lærere og kammerater.  

• At I fortsat tør være ambitiøse – med jeres uddannelse – og i jeres liv. 

• At I reflektere over jeres rolle som elev og menneske her på skolen, og tager de 
bedste elementer med videre i jeres uddannelseliv og liv som helhed, og at I 
samtidigt lader noget ligge. Det I hver især måtte ønske at gøre bedre eller 
anderledes. 

• At I fortsat evner at støtte og hjælpe jeres kommende klassekammerater, og de 
mennesker der måtte krydse jeres vej. At I tør gøre fremmede til venner. 

 
 
Vi lever i en tid, hvor grænserne vedvarende udfordres og værdierne står til diskussion. 
Hvor I som unge hele tiden træder nye skridt i livet, og samtidigt også skridt jeres forældre 
ikke selv har taget.  
 
Hver generation har og får jo forskellige betegnelser sat på sig. Nogle af nutidens 

betegnelser er online-generation, Selfie-generation eller Paradise-generation. 

Men er det det I er? 

Er I mere optaget af at iscenesætte jer selv ud fra devisen: er jeg synlig, så lever jeg – kan 

jeg googles, så eksisterer jeg, og hvis jeg ikke er synlig og ikke kan googles, så er jeg 

ingenting?  

Det håber og tror jeg ikke. 



Men Jeg ved at I unge konstant bliver udfordrede i forhold til den konstante strøm af nye 

opdateringer, nye billeder, likes og ”synes godt om´er” og konstant skiftende dagsordner, 

hvor det handler om at kunne navigere i nuet, og hvor ingen måske er særligt 

nærværende, men blot nuværende. Jeg ved at I sammen har arbejdet meget omkring 

netop dette, og jeg håber at vi har fået givet jer den digitale dannelse med som gør at også 

er i stand til at tage vare på jer selv og hinanden også i det digitale liv. 

Vi siger også at det handler om at I skal blive livsduelige. Og hvad vil det så lige sige – at 
du til livet. Først og fremmest tror jeg på at livsduelighed indebærer to elementer.  
 
Man skal du til at være noget, og man skal du til at være nogen. Netop dette håber og tror 
jeg på at vi som Kochs Skole har hjulpet med til.  
 
På skolen fokuserer vi ikke kun på at I skal blive til noget – I skal også blive til nogen, 
nemlig jer selv. Jeg håber selvfølgelig at I har tilegnet jer kompetencer og færdigheder der 
stiller jer i stand til at tage den ungdomsuddannelse i gerne vil have, og at I hver især for 
enden af denne ungdomsuddannelse får mulighed for den videreuddannelse og det job I 
ønsker jer.  
 
Men det er endnu vigtigere for mig at I kommer fra Skolen med evnen til at være jer selv, 
Evnen til at være der for andre, evnen til at samarbejde. Evnen til at være nysgerrige og 
foretagsomme. Evnen til at tage ansvar for et fællesskab. Evnen til omsorg, og accept og 
respekt for forskellighed og mangfoldighed. Og jeg tror på jer. Jeg tror på at I er i stand til 
at træffe de rette personlige valg. At I er i stand til både at blive til noget og til nogen. 
Netop fordi at I er i stand til at være og forblive jer selv. Og Fordi I hos os er flasket op med 
betydningen af fællesskaber og den fantastiske gave det er at tage del i og bidrage til et 
fællesskab 
 
Vi skal i dag sige farvel til jer og I skal sige farvel til hinanden. Heldigvis har nogen valgt at 
fortsætte i vores 10. klasse. Det glæder vi os til. Dejligt at kunne beholde nogle af skolens 
egne kulturbærere et år mere. 
 
Men for de flestes vedkommende skilles jeres og vores veje. Nogle skal i 10. klasse, nogle 
i gymnasiet eller anden ungdomsuddannelse, andre på efterskole. 
 
Jeg håber, at I fremover kan tænke tilbage på jeres tid her, som en Tid hvor I er blevet 
klogere og dygtigere, men også en tid hvor I har udviklet jer til at blive hele mennesker. 
Hele mennesker der er klar til at bidrage til og tage ansvar for de fællesskaber i 
fremadrettet vil blive en del af.  
 
Jeg tror og håber på, at I gennem jeres tid på skolen har mødt lærere, som I fremover vil 
mindes med glæde 
og måske endda taknemmelighed, fordi de har givet jer noget vigtigt og værdifuldt med i 
bagagen. Lærere der enten med noget fagligt, noget menneskeligt eller noget særligt har 
betydet noget væsentligt for netop jer. Jeg håber og tror på, det er lykkes jeres lærere at 
give jer udfordringer, i lige tilpas den dosering, der giver den råstyrke, robusthed, 
motivation og selvtillid, I får brug 
for fremover. 



Jeg håber, at I har fået knyttet nogle venskaber til kammerater, som har givet farve og 
kolorit til hverdagen i skolen. Som I har glædet jer til hver dag at skulle være sammen med 
og som forhåbentlig også kan række ud over den skoletid, som nu er forbi. Venner I kan 
betro jer til, som I føler jer trygge ved, og som også kan støtte jer i tiden fremover.  
Til slut vil jeg gerne have lov til at sige tak. 
 
Til jer forældre:  
 
Det føles sikkert som lang tid siden at jeres barn havde første skoledag, hvor de stod med 
forventningsfulde øjne og nye skoletasker på ryggen og knugede deres lille hånd i jeres. 

 

Benny Andersen skriver i sit digt TIDEN 

man går ud i sit køkken,  

henter kakaomælk til sin spinkle søn 

men når man vender tilbage 

er han blevet for gammel til kakaomælk 

kræver øl, piger og revolution 

 

og lidt senere i digtet om pigerne 

Ens datter kommer hjem fra skole 

Går ud for at hinke 

Kommer ind lidt efter 

Og spørger om man vil passe den lille 

Mens hun og manden går i teateret. 
 

Ja, sådan kan tiden flyve afsted 
 
Tillykke med jeres unge mennesker. I skal og kan være stolte over jeres børn. Tak for 
jeres interesse for og opbakning til skolen og tak for det gode samarbejde. Det betyder alt 
for et godt undervisnings- og skolemiljø at have støttende og opbakkende forældre. Uden 
jer var det næppe lykkedes at opnå så flot et resultat som vi står med i dag.  
 
Tak til lærerne, både de af jer der har fulgt eleverne til dørs i 9. klasse, men også til de 
lærere der har været omkring klasserne tidligere i skoleforløbet: Frugterne er jo netop 
høstet, men frøene er sået tidligt, og blevet plejet, passet på, og udviklet lige siden. 
Jeg har kæmpe respekt for jeres store engagement og jeres ambitioner på elevernes 
vegne.  



Det betyder noget at I vil noget med jeres undervisning, at I vil noget med de unge 
mennesker – det smitter af på undervisningen og det sætter sig i eleverne. Dejligt med så 
fantastiske rollemodeller. Også I kan og skal være stolte af de unge. 
 
Afslutningsvist står kun tilbage at ønske et stort tillykke til afgangseleverne.  
Pas på jer selv,  
pas på hinanden,  
 
Til årgang 2019 fra Kochs skole: 
  
Tillykke med jeres afgangsbevis,  
 
Hav en dejlig sommer – og held og lykke fremover! 
 

 


