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Vad händer efter skolan?

Vissa har allt planerat, andra har ingen aning om vad
de ska syssla med.
En sak är säker; det är lätt att få panik då man går
sista året på gymnasiet, och det är dags att börja fun-
dera på vad man egentligen vill göra. Samtidigt som
det är spännande, är man rädd  för vad som väntar
en.
Vad gör man då man går ut skolan? Ska man plugga
vidare, börja jobba, åka ut och resa, eller vad?  Det
finns en massa olika vägar man kan ta….

Hur är det egentligen med en 3 -
årig gymnasieutbildning?
Räcker det?

Man märker rätt snabbt att man inte
kommer särskilt långt med en gym-
nasieutbildning, man måste fortsätta
med kurser, utbildningar eller vad
det nu kan vara. Förutom om man
har tur, har man de rätta kontak-
terna så funkar det mesta.
Medieprogrammets ämnen räcker
inte till att plugga vidare på exem-
pelvis universitet. Det krävs ämnen
som inte ingår i medieprogrammet,
och på högre nivåer .Men å andra
sidan kan man fixa det på komvux.

Saknaden efter gymnasiet är stor
för de flesta som gått ut. Man träf-
far nya människor och livet fortsät-
ter, men det blir aldrig som förr.
- Man har inte den där tryggheten
längre. Man börjar på ett nytt liv
helt enkelt…..

Ali Razaz gick ut Samhällsvetenskapliga programmet –01.
Han åkte till Usa för att plugga, men kom tillbaka efter 4 månader,
han kände att han ville hem.
 När han  kom hem sökte han till Komvux, för att höja sina betyg
från gymnasiet.
 Han minns dem som 3 nyttiga gymnasie år, men har vissa ämnen
som han vill komplettera, så han beslöt sig  för att höja vissa betyg i
Komvux.

Planerna efter Komvux är osäkra. Han säger att det är kämpigt i
Komvux, jobbigare än gymnasiet. Så man ska inte gå och söla i sko-
lan och tänka att Komvux alltid finns, att man har chansen att höja
betygen senare, utan man ska jobba på i gymnasiet, det blir bara
tuffare annars.
Han har ännu inte bestämt sig vad han vill syssla med.
- Man började tänka på vad man kan tänka sig att göra redan i
trean. Om man ska plugga vidare, ta någon kurs, börja jobba eller
vad man nu vill göra. Men det är svårt att veta vad man vill. Men
man får väll ta en sak i taget. Jag säger som jag sade i trean: Det
ordnar sig nog……..

Yasemin Dedemen går ut samhällsvetenskapliga pro-
grammet i år.

Efter sommaren ska hon ta en lång semester.
Hon planerar att jobba 1 år, ska försöka hitta jobb i sommar.
Helst i någon klädboutique.
Efter det ska hon plugga vidare,  gå någon  design utbildning.
- Jag är intresserad av design, mest av kläddesign. Jag har
kollat lite efter design utbildningar och är intresserad av utom-
lands studier. I Italien finns bla en design utbildning vilket
skulle vara en bra merit. Det är 1 år utbildning, där man har
chansen att designa, man får lära sig designens grunder osv.
Har funderat lite på just den utbildningen, det skulle vara kul.
Annars ska hon satsa på att bli inredningsarkitekt.
Hon planerar inte att flytta från Sverige i alla fall, vill bo kvar
här.

Joakim Andersson går sista året på
medieprogrammet. Han visste att medie-
programmet var rätt för honom, han har länge
velat jobba inom media. Men förhoppning-
arna kanske var för höga. Som tur var hade
jag den turen att jag hamnade i en bra klass.

Den 26 augusti ska han iväg till Enköping och
göra lumpen. Tills dess ska han jobba hos sin
far, som arbetar med racingprogram. Om det
inte blir något med det, kan han jobba på
hans nuvarande jobb, i en klädaffär. I lumpen
ska han vara kabelman.
- Man får discipliner och sånt. Man lär

känna nya människor, och lär sig en
massa nya saker, det är alltid kul. Men å
andra sidan, är det ganska tufft, där får
man kämpa.

Skulle kunna tänka mig att arbeta som väk-
tare ett tag.

Man får väktarutbildning i lumpen, och efter-
som brorsan arbetar med det, så är enkelt att
få in en fot i den branschen. Eller så arbetar
han hos farsan eller i klädaffären. I framtiden
skulle jag vilja öppna en firma, en krog eller
liknande.

Melissa Redzic  gick medie-
programmet på Fredrika Bre-
mer gymnasiet, och valde att
börja plugga efter hon tagit stu-
denten, men precis som de flesta
var hon förvirrad i början, visste
inte riktigt vad hon skulle ta vä-
gen, eller vad hon skulle göra.
- Det ordnar sig till slut, för

många i alla fall. Man behöver
lite tid på sig, att fundera lite
över vad man vill göra, vad man
är intresserad av.

Melissa valde att ta ett långt som-
mar lov till att börja med, hon
tröttnade på att inte göra något efter
ett tag, och började då arbeta som
fotoassistent på stället hon praktise-
rade på då hon gick i 3:an.
Praktik platsen kan betyda mycket i
många fall, den kan man komma
långt på. Den räddade Melissa då
hon inte hade något jobb.
- Man ska tänka på att då man

har chans att praktisera, att
verkligen praktisera med något
man är intresserad av, något
man tycker är kul. Och då man

Studenten- före och efter...

       Melissa Redzic
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