
Dimissionstale 2020 
Ved skoleleder Jens Degn 

 
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 skolens 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. 
 
Jeg håber og tror 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 forhåbentlig mange gode oplevelser og måske også lidt hårdt arbejde. Og ikke mindst vil I 
nok altid kunne huske at det var jer der dimitterede i corona-året. 
 
Der er nok ingen tvivl om at Coronakrisen har påvirket os alle. Vi og I har været i en slags 
undtagelsestilstand. I har været sendt hjem fra skole har haft mistet jeres daglige kontakt 
med jeres klassekammerater og jeres lærere, og jeres bevægelsesfrihed har i den grad været 
indskrænket.  
 
Der har været meget hjemmetid – måske for meget hjemmetid :0) 
 
Som mennesker er vi jo sociale væsner, der normalt finder støtte og glæde i andres selskab. 
Vi bliver til i mødet med hinanden. Vi er ikke skabt til den isolation og ensomhed 
coronaperioden har medført. Alle har vi været sendt ud i det ukendte på ubestemt tid. 

Alle vaner og rutiner har været sat ud af spil, og hver dag har sikkert været fuld af nye 
spørgsmål: Hvordan skal det gå mig. Hvordan skal det gå mine kære? Kommer jeg 
overhovedet i skole igen, får jeg mulighed for at kaste med karameller og klæde mig ud og 
hvad med eksamen og ikke mindst festerne.  

Ja – der blev desværre ingen karamelkast, basketkamp eller vandkamp. Allerede i vinter 
lod jeg ellers mærke til at træningen frem mod basketkampen mod lærerne var i gang. Og 



ud fra hvad jeg så er jeg overbevist om at I ville have givet lærerne kamp til stregen og 
hvem ved – måske endda ville have kunne trække jer sejrrigt ud af opgøret. 

og ja der blev desværre heller ingen eksaminer. Om det er et desværre at eksaminerne blev 
aflyst er nok en individuel vurdering for jer hver især. Med de aflyste eksaminer har I i 
stedet den sidste tid arbejdet hårdt med jeres individuelle projekter. Jeg overværede sidste 
fredag en del af fremlæggelserne om bl.a. så forskellige temaer som yoga – håndethed – 
aktier og fitness.  

Det der slog mig allermest var oplevelsen af at I unge stadig havde og har lys i øjnene. Når 
jeg siger stadig, er det fordi, at meget forskning viser, at skolen desværre og ofte er 
medskabere af dalende motivation og vigende virkelyst snarere end det modsatte. Men 
dette er bestemt ikke det indtryk jeg generelt har af børnene og undervisningen på Kochs – 
og dermed heller ikke af jer. Her er der masser af lyst og engagement. Masser af eksempler 
på foretagsomhed, og masser af undervisning der forsøger at koble an til elevernes indre 
motivation, så skole ikke bare bliver noget man skal, eller noget man gør for mors, fars, 
lærerens eller samfundets skyld, men noget man gør for sig selv og sammen med andre, 
fordi det er sjovt, spændende og meningsfuldt. Det I har vist med jeres afsluttende 
projekter er netop et udtryk for at faglighed, læring og erfaringer giver mening og 
livsduelighed. At knokle med færdigheder, discipliner og genrer giver netop først mening 
når det anvendes i relation til noget meningsfuldt. På denne måde er I blevet klædt godt på 
til at kunne være og virke i verden. 

Heldigvis har vi her mod slutningen af skoleåret fået mulighed for igen at samle jer på 
skolen og heldigvis får vi derfor nu også mulighed for at sige ordentligt farvel til jer, sige 
tak for jeres indsats og ønske jer held og lykke fremover.  

Tak 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. 
 
Tak 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 Fordi I er jer 
  
Også tak Til jer forældre:  
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 
 
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 2020 fra Kochs skole: 
  
Tillykke med jeres afgangsbeviser,  
 
Hav en dejlig sommer og held og lykke fremover! 


