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Dansk universitet bygger bro til mindretalselever
Mange gymnasieelever er usikre på, hvordan fremtiden skal se ud. For at de unge kan danne sig et bedre
billede af universitetslivet, besøger Aarhus Universitet ungdomsuddannelser i Danmark. Torsdag gik turen dog
også til Sydslesvig.

Det kan være udfordrende at flytte til en ny by og starte et universitetsstudie. Her fortæller samfundsfagsstuderende Marie Jørgensen, hvordan hun opdagede, at hun
ikke lærte meget ved at læse tunge, store bøger om mikroøkonomi. Hun gennemgik derfor bunker af opgaver, gik til undervisning og diskuterede teorien med sin
studiegruppe. Til eksamen fik hun ti. Eksemplet handler ikke om, at man ikke skal læse bøger, men om at finde sin egen læringstil. Foto: Tim Riediger

 oplæsning

 resume

Slesvig. Torsdag overtog studerende fra Aarhus Universitet undervisningen
på A. P. Møller skolen. Gymnasieeleverne valgte en lille håndfuld
universitetsfag og deltog både i reelle forelæsninger, lærte om studielivet
og hverdag fra de studerende samt speeddatede to forskellige fag.
https://www.fla.de/sydslesvig/mindretal/39465/dansk-universitet-bygger-bro-til-mindretalselever
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I klasselokale 223 står Marie Jørgensen foran den brune tavle. Hun
studerer samfundsfag i Aarhus, fordi hun var vild med samfundsdebatter i
gymnasiet og følte, at statskundskab havde for mange tunge fag. Samtidig
havde hun mulighed for at læse ét andet fag på samfundsfag. Det blev
psykologi.
Hun stod dog ikke foran de 23 mindretalselever for at fortælle om

Sådan fjerner du bilridser

samfundsfag, men det generelle studieliv i Aarhus.
- Det første semester på universitetet kan være noget udfordrende, siger
hun.

Denne gadget til bilen fjerner på
magisk vis ridser og skrub på din
bil nemt og hurtig
Annonce

Man har hverken en hverdagsrytme eller fodfæste i den nye by. Studielivet,
forelæsningerne, vennerne, måske arbejde, fester og meget andet skal
balanceres.
De fleste finder dog en ny rytme med tiden, fortæller Marie Jørgensen.
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16-årige Anneke Zittrich: - Dagen har været interessant. De studerende
sagde, at man lærer at klare sig. Nu glæder jeg mig til at blive selvstændig,
komme ind i hverdagen og leve for mig selv. Jeg har været i Tyskland hele
mit liv, men føler, at den danske mentalitet passer mig bedre. Det mærkede
jeg rigtigt under mit efterskoleophold. Derfor håber jeg at komme ind på et
studie i Danmark. Foto: Cenia Bahnsen

Læringsrigt
Mindretalselev Malin Schnack var begejstret for kontakten til de
studerende:
- Det er fedt at få et indblik i universitetslivet fra de studerendes perspektiv.
Man får en bedre fornemmelse for, hvordan studielivet bliver, siger den 16årig elev, der regner med at ville til Danmark for at studere.
A. P. Møller skolen skønner, at omkring 80 procent af eleverne med en
studentereksamen tager til Danmark. Størstedelen af dem, der vælger en
universitetsuddannelse, tager til Aarhus.
https://www.fla.de/sydslesvig/mindretal/39465/dansk-universitet-bygger-bro-til-mindretalselever
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- Man får økonomisk støtte i Danmark. Det er nok hovedårsagen til, at jeg vil
nord på, siger 20-årige Michel Ovens.
Og det er han ikke alene om. SU er et stærkt trækplaster.

A.P. Møller Skolen har besøg af den rullende afdeling af Aarhus Universitet.
v-h: Karoline, Mathilde og projektleder Zina Rød Nielsen Foto: Tim Riediger

En anden kultur
- Kender I rusugen?, spørger Marie Jørgensen.
De fleste mindretalselever ryster på hovedet.
- Det er de studerendes første uge på universitetet, hvor de bliver rystet
sammen via et hav af aktiviteter. Ugen er kendt for, at de unge drikker sig i
hegnet. Universitet har dog sat en begrænsning, så drikkeriet først må
begynde klokken 16. Folk skal ikke føle sig presset til at drikke, fortæller
hun.
Mindretalselevernes øjne vokser sig store. Mere i skræk end glæde. En af
drengene læner sig over til sin kammerat og hvisker: »Hvornår stopper de
så?«. Men der kommer intet svar fra sidemanden.

https://www.fla.de/sydslesvig/mindretal/39465/dansk-universitet-bygger-bro-til-mindretalselever
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17-årige Lennard Voecks: Vi har lært utrolig meget om studielivet på
universitetet. Det var givtigt. Jeg har samfundsfagsprofil på gymnasiet og
statskundskab lyder interessant. Jeg har dog allerede besluttet, at jeg vil
arbejde for militæret her i Tyskland og helst finde et job, hvor jeg
kombinerer mine kundskaber i tysk og dansk. Foto: Cenia Bahnsen
A. P. Møller skolen ville have arrangeret en stor messedag, hvor både tyske
og danske universiteter plus virksomheder fra grænselandet stod ved
boder. På grund af corona blev det ikke til noget i år.
»Fokus på fremtiden« bliver forhåbenligt holdt næste år, fortæller
studievejleder Margit Hallam.
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