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På HF fandt jeg ud af, hvad jeg kan og vil 

På lørdag er der deadline for valg af ungdomsuddannelse, og en af mulighederne er 

HF, den to-årige vej til studenterhuen. HF tiltrækker ofte en lidt anden elevtype end 

det almene gymnasium. De er tit lidt ældre, har flere erfaringer og måske også 

udfordringer med i bagagen. Espergærde Gymnasium og HF udvider næste skoleår 

med en tredje HF-klasse, og her fortæller en af de nuværende elever, 18-årige Khalel 

Naim Hussein, hvad HF har givet ham.   

 

Khalel Naim Hussein og en af hans klassekammerater fra 2.p 

I folkeskolen var Khalel ikke særlig glad for at gå i skole. Det var svært at finde motivationen, når 

han skulle op om morgenen, lave lektier og koncentrere sig i klassen. Men efter 10. klasse tænkte 

han alligevel, at en ungdomsuddannelse var det rigtige, og HF virkede oplagt.  

- Jeg er bedre til eksamen end til standpunktskarakterer, og det er det, der tæller på HF. Jeg ville 

også gerne noget hurtigere. For mig er uddannelse en vej til noget fedt på den anden side. Til et 

godt job. Dengang vidste jeg ikke, hvad jeg ville, eller om jeg kunne blive det, men jeg ville gerne 

finde ud af det.   

Begge Khalels søskende har gået på Espergærde Gymnasium og HF, og næsten halvdelen af 

hans folkeskoleklasse havde samme planer. Derfor blev det lige EG, valget faldt på. Nu er han 



glad for sit valg. Det er spændende at gå på en stor skole, og heldigvis forsvinder man ikke i 

mængden. Slet ikke som HF’er. 

- EG er stort og småt på én gang. Når der er fester og fællesarrangementer, så er vi rigtig mange, 

fordi STX’erne og HF’erne er samlet, men i hverdagen er HF et lille fællesskab. Hele klassen 

sidder tit sammen i frikvarteret, og vi kender hinanden på tværs af årgangene. Der er to 1.års- og 

to 2. års-klasser, og vi holder sammen.  

Khalel er også glad for, at han har valgt en ungdomsuddannelse, hvor der er lidt ekstra hjælp at 

hente. Alle HF-elever har en tutor – en lærer som man kan tale med om mål og udfordringer, og 

som støtter eleven i at lykkes. 

- Man kan altid komme, hvis man har brug for at snakke, og det er rart. I det hele taget føles det 

som om lærerne er meget tilstede. De fleste lektier har vi tid til at lave i undervisningen eller i 

studiecaféen, og det passer mig godt, at jeg ikke sidder selv med det. Når jeg læser noget, kan jeg 

tit starte ud med at tænke ”det forstår jeg ikke”, men når jeg så taler med nogen om det, så kan jeg 

pludselig se meningen med det.  

Om fire måneder sker det, Khalel har set frem til. Han får en lyseblå studenterhue på hovedet, og 

han har allerede besluttet sig for, hvad næste skridt er. 

- Hele klassen har været i udannelsespraktik, og jeg var elev på erhvervsakademiet CBA. I 

forvejen tænkte jeg, at det var det rigtige for mig, men praktikken gjorde mig helt sikker. Jeg vil 

være finansøkonom.  

- Det er det, jeg for alvor har fået ud af at gå på HF. Det hele står ligesom mere klart. Hvad jeg kan 

og vil. 
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