
At blive student er en tid spækfyldt med følelser. Jeg er meget glad for, at jeg endelig har 
fået huen på. Da den kom for over 1 måned siden, fandt jeg ud af, hvor tæt på afslutningen 
jeg egenligt var. Der begyndte man også for alvor at glæde sig. Man kunne endelig se, at 
ens hårde arbejde gennem 3 år, har betalt sig.  
 
Men det er også med vemod at få sin hue. Man får øjnene op for, at man snart skal sige 
farvel til sin skole, sine lærer og sine medstuderende. Tanken om at man ikke, vanen tro, 
skal tidligt op, lave lektier og mødes med vennerne hver dag kan give en en klump i halsen. 
Så det er også med en lidt tom fornemmelse at jeg sidder her. For tiden på EG har nemlig 
været en veksling mellem hårdt arbejde og fede fællesskaber, som jeg i den grad kommer 
til at savne. Som elevrådsformand under rektorskifte og spændende aktiviteter, kan jeg 
skrive under på, at skolen har det bedste sammenhold. Vi støtter hinanden, og holder 
sammen under alle situationer. Jeg har ligeledes kunnet følge med i, hvordan den daglige 
gang på skolen har været, og dertil kan jeg kun sige, at jeg er stolt af at være afgangselev 
på EG!  
 
3 års hårdt arbejde er kulmineret med en enkelt mundtlig eksamen. Jeg må indrømme at 
jeg var spændt i går. Nok så spændt at jeg mere eller mindre gik mine forældre på 
nerverne. Selv bagte jeg en kage, som ligner tilnærmelsesvis en studenterhue, bare fordi 
jeg var rastløs.  
 
Med denne underlige og foranderlige tid har man ikke vidst, hvad der skulle foregå, og 
man har taget en dag af gangen. Skolen er ingen undtagelse. Her har man holdt sig 
opdateret på, hvad rektor har sendt ud af nyhedsbreve, for at følge med i, hvor og hvornår 
hele festivitassen skulle afholdes. Og om det overhoved måtte afholdes. Men jeg føler, at 
vi er privilegerede. Vi er så heldige at få lov til at komme til eksamen, så vi tilnærmelsesvis 
kunne afholde traditionerne der hører sig til. Vi er dertil også lykkelige over at have fået lov 
til at kører i vogn. 
 
Hvad fremtiden bringer er lidt uvis. Problemet med den nyfundne frihed er måske bare, at 
man ikke helt ved, hvad man vil alligevel. Der står også et hav af valgmuligheder foran os, 
som vi skal vælge imellem. Men jeg skal nok ind på universitetet og læse biologi, som 
tingene altså ser ud nu.  
Men det eneste der er stensikkert lige nu, er at voksenlivet virker en smule uoverskuelig. 
 
Jeg vil ønske hele min årgang stort tillykke med huen! Tillykke til alle fra 2 HF og 3g. 
 
 
Med venlig hilsen 
Benjamin, tidligere elevrådsformand 
 


