
Ungefortællinger



Jeg kan ikke huske noget fra
min barndom



Mega gode karakterer, men
tom indeni



Jeg lå og kørte skraldebil



Jeg pjækkede hele 7. klasse



Det har taget nogle år, men
jeg kom da igennem det



Beslutningerne blev truffet
hen over hovedet på mig



Man ved ikke, hvad normalt er



Men når man så kommer, så
hjælper de alligevel ikke



Jeg har altid vidst, hvad jeg
skulle være



De svære relationer



Ensporet vejledning



Sidste skoledag var en festdag



Lærerens betydning



Jeg er den eneste i verden, der
har det her



For skoleydelsens skyld



Hvis jeg var blevet taget hånd
om i folkeskolen, havde jeg
nok været et andet sted i dag



Jeg vil hellere klare det selv



Nu får jeg lov til at være barn



En svær start



Forbandede nøgenbillede



Du bliver ikke til noget



Jeg elskede min støtte-
pædagog



Jeg lærte det bare selv



Min ordblindhed blev først
opdaget i 10. klasse



Nu, hvor jeg er blevet voksen, kan jeg
godt se, at jeg manglede en, der satte
sig ned og spurgte, om jeg var okay



På EUD skal du gøre det hele



Han har fået mig til at tro på
mig selv



Jeg blev tvunget til at tage på
ordblindeefterskole



Jeg fik at vide, at jeg var dum



Jeg har opbrugt mine tre EUD-
klip

½



Erhvervsuddannelser tales
ned



Jeg fandt ud af, at jeg kunne
bidrage med noget



Jeg sad bare og sov



Jeg har altid fået at vide, at jeg
var for stille



Karakterræset



Jeg tror godt, at jeg kan klare
et job



Du kan lige så godt droppe ud



At komme op om morgenen



Fremtidsdrømme



Så blev jeg uddannelsesparat



Du er ikke uddannelsesparat



De behandlede os med
respekt, og så er det bare
sjovere at gå i skole



Der går sport i hvilke lærere,
man kan svare igen



Du dur ikke til andet end
erhvervsuddannelse



Jeg var der tre måneder, så
droppede jeg ud



De sagde, at jeg ikke var
uddannelsesparat



Jeg savner en voksen, der ved
hvad der foregår



Lærerne kunne ikke rumme,
at jeg havde problemer i
hovedet



Siden 5. klasse har jeg tænkt
over, om mor er vågen, når
man kommer hjem



Det er ikke rart at være
anderledes





Skolen kan også være sjov



Generthed



God vejledning



Man vil gerne passe ind



Man har ikke nok tid til at
vælge



På et tidspunkt giver man op



Man ender med at leve op til
de negative forventninger





Et godt fællesskab



Fra lille skole til stort
gymnasium



Kampen for det bedste
udgangspunkt



Der er ikke plads til energiske
drenge i folkeskolen



Hele mit liv har jo handlet om,
at jeg skulle finde det rigtige



Skræmmende at man kan gå
hele sit liv med en diagnose,
uden at vide en skid om det



Overgang



Jeg gider ikke spilde min tid



Hvorfor tage sig sammen når
det kun er eksamener, der
betyder noget?



Den største udfordring har
været, at man får at vide, at
man ikke er god nok



Han hjalp mig, og det endte
faktisk med, at jeg bestod min
9. klasses eksamen



Dårlige fællesskaber



Svært at sidde stille



Tvunget i gymnasium



Det betyder meget, at man
har en, man kan komme til



Ikke plads til at være
anderledes



Lærerne bakkede ikke op om
det, jeg ville



Finde min egen vej





Fællesskabet trumfer det
faglige



Det bedste valg er det, man
vælger



Et system, der gør det
nemmere at være mig



Så systemet kan sætte
flueben



Førtidspension for at få lidt
fred



Det er ikke sundt at hænge ud
med sin mor og far hver dag



Folk undervurderer mig



12 måneder på en båd



At fuldføre for sin egen skyld



Specialklassen var en blandet
landhandel


