
Projektdansk – Arbejde
Planer

Lyt til historierne. 
Brug stikordene, og genfortæl 
historierne til en klassekammerat. 
Hjælp hinanden, og genfortæl 
historierne i klassen bagefter. 

Thomas. Hvad er dine planer for fremtiden?
Mine fremtidsplaner? Jeg har efterhånden haft mange fremtidsplaner, efter at jeg blev færdig med 
gymnasiet. Lige nu skal jeg koncentrere mig om min træning. Jeg har altid været vild med fodbold og 
ønsket at spille professionelt. Jeg har mulighed for at komme på ungdomslandsholdet. Men først skal 
jeg på træningslejr på Mallorca. Det glæder jeg mig til. I næste uge skal jeg forny mit pas og booke en 
flybillet. Vi er ca. 20 unge mænd, der tager af sted. Vi skal møde nogle af de bedste spillere fra Spanien. 
Nogle af spillerne skal være med til at træne vores hold. Jeg håber, vi kan lære meget af den tur. Jeg vil 
SÅ gerne på landsholdet.  

Hvad med dig, Mikkel? Hvad er dine fremtidsplaner?
Jeg er lige blevet færdig med gymnasiet, så jeg trænger til en pause. Det første stykke tid vil jeg bare 
hygge mig med mine venner. En af mine gode venner har lige fået kørekort. Vi har fået lov til at låne 
hans fars bil. Vi skal køre til Jylland, hvor vi skal bo i 3 uger. Vi skal leje et sommerhus og have det 
sjovt. Nogle af vores venner fra gymnasiet skal bo hos os en uge. Vi vil lære at surfe. 
Efter sommerferien tager jeg til Australien for at besøge min storebror. Han bor i Perth. Jeg skal være 
der i en måned. Min bror er rigtig god til at surfe. Det er en populær sport i Australien. Han har lige 
fået et nyt arbejde, så han har nok travlt. Men jeg håber, vi kan tage ud at surfe sammen. 

Og dig Dorthe?

Jeg starter på min drømmeuddannelse 1. oktober. Jeg skal læse til jordemoder. Uddannelsen tager 3½ 

år. Bagefter skal man i praktik. Mange af mine venner siger, at jeg skal ud at rejse og opleve verden, før 
jeg begynder at læse efter sommerferien. Men det har jeg ikke lyst til. Jeg vil hellere 
begynde på en uddannelse med det samme. Jeg har heller ikke råd til at tage ud at rejse. Jeg har brugt 
det meste af min børneopsparing på et kørekort. Resten vil jeg gerne lægge til side på en bankkonto. 
Det er svært at leve på SU alene, så det er godt at have lidt penge i banken for en sikkerheds skyld.

Hvad med dig, Stine? Skal du også begynde på en uddannelse?
Nej, ikke lige med det samme. Jeg vil læse videre på et eller andet tidspunkt. Det skal være noget med 
undervisning. Folkeskolelærer eller gymnasielærer. Men jeg har ikke besluttet mig endnu. I september 
begynder jeg at arbejde i en børnehave. Jeg har fået et barselsvikariat frem til juni. Det er superfedt. 
Jeg elsker at arbejde med børn og pædagogik. Jeg skal være der 7 timer om dagen. Det bliver hårdt i 
starten, men jeg tror, jeg kan få nogle gode erfaringer, som jeg kan bruge senere i livet. 


