FREDAG 29. JANUAR 2016

12 RANDERS

En bred
uddannelse
giver
afklaring
Inden 1. marts
skal unge i 9.
og 10. klasse
træffe vigtige
beslutninger
om, hvilken
vej de vil
vælge hen til
deres fremtidige plads
på arbejdsmarkedet. Vi
har spurgt
to elever, en
rektor og en
studievejleder
fra Paderup
Gymnasium,
hvad man
skal overveje,
før man sætter sit kryds.

VIDEN
Af Annemarie Stoltenborg
Paderup Gymnasium

RANDERS: Cecilie Bak Christiansen og Ida Nørgaard Bendtsen har begge valgt en studieretning med samfundsfag, engelsk og mediefag på Paderup
Gymnasium.
Både Ida og Cecilie valgte
studieretningen med samfundsfag, engelsk og mediefag ud fra deres interesser og
evner, men Cecilie lægger også
vægt på, at linjen er meget alsidig og giver mange forskellige
fremtidsmuligheder. Ingen af
de to piger er nemlig sikre på,
hvad de vil studere efter gymnasiet, og derfor er det vigtigt
for dem, at det almene gymnasium åbner mange døre til
videregående uddannelser.
Men både Ida og Cecilie
er gennem gymnasiet blevet mere afklarede om deres
fremtidsplaner. Cecilie, som
nu går i 3. g, overvejer at læse
statskundskab eller engelsk
på universitetet - fag, som hun
netop har fordybet sig i på sin
studieretning.

Brede kompetencer

Uanset hvilken uddannelse
valget falder på, er Cecilie sikker på, at det almene gymnasium har rustet hende godt:
»Stx har givet mig stor viden
om det samfund, vi lever i, både fagligt og socialt. Klasser
med mange forskellige mennesker og studieretninger
samt arbejdet i skolens udvalg
har lært os at samarbejde med
de forskellige kompetencer, vi
’bringer til bordet’, og det er en
vigtig evne at have med sig videre,« siger Cecilie.

Engagement er et must

Den vigtigste forudsætning,
som skal være på plads, før
man vælger stx, er ifølge Ida
og Cecilie engagementet i ens
uddannelse: Man skal have
lysten til tre år med lektier og
mange timers skolegang.
»Efter min mening skal der
megen tid, overskud og lyst til
at gennemføre gymnasiet,« siger Ida, som i dag er midt i 2. g.
»Der kommer til at væ-

re nogle ekstremt hårde tider med mange afleveringer
og lektier, især når man også
gerne vil lave noget i sin fritid.

Her er det bare med at holde
hovedet koldt. Hvis man tager på gymnasiet, fordi man
gerne vil med til nogle fede

fester og fredagscaféer, kan
det blive svært at gennemføre. Det sjove går hånd i hånd
med det mindre sjove,« kon-

kluderer hun.

