
6. klasse - 2012 

Navn: Tobias Harder 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Lige nu ved jeg ikke, hvad jeg vil uddannes til 
Interesser: Mine interesser er at spille, være sammen med vennerne (både over computer og i 
virkeligheden) 
Håb for nu og fremtiden: At jeg finder et arbejde, der interessere mig og som ikke vil blive kedeligt, da jeg 
ikke vil tjene mange penge på et job, som jeg ikke rigtigt kan li’, men jeg tror, det kan lykkes at finde et 
ordentligt arbejde, som jeg vil synes er sjovt 
Livssætning med fra Bifrost: De ting, jeg har fået med fra Bifrost, er al min viden både på den sociale måde, 
faglige måde, også at fremlægge, har de lært mig 

Navn: Nikolaj Funch Svane Sommer 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Jeg ved det ikke helt, men jeg tror måske, jeg vil være advokat, 
journalist, politiker, sælger eller musiker 
Interesser: Fodbold og kor 
Håb for nu og fremtiden: Jeg vil rigtig gerne til USA og studere på highschool, og så på et tidspunkt, når jeg 
kommer hjem igen, vil jeg gerne ind på Herning gymnasium, og når jeg er færdig der, vil jeg enten til 
udlandet eller blive i Danmark og måske studere jura, journalistik eller bare gå på universitet, og imens jeg 
gør det, vil jeg måske arbejde lidt med lidt musik ved siden af 
Livssætning med fra Bifrost: Jeg har ikke været her i lang tid, så jeg har desværre ikke nogen 

Navn: Selina Svane Kappel 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Lægeforsker i enten kræft el. astma/allergi. Hvis jeg når at finde en kur 
mod en af sygdommene, vil jeg begynde at finde en kur mod den anden sygdom. Jeg vil gerne på en 
gymnasieforberedende efterskole, så jeg bliver forberedt til gymnasiet og kan få en god uddannelse. Jeg vil 
gerne arbejde med glaskunst og/el. skulpturer af en art. På gymnasiet vil jeg gerne lære fransk, dels fordi 
jeg kan forske i Frankrig, men også fordi jeg elsker fransk, det er et behageligt sprog 
Interesser: Jeg interesserer mig meget for mennesket, vores udvikling og sygdomme. Jeg kan også godt lide 
kunst 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber, jeg får et snit på 11 på mit gymnasium. Jeg håber også, at jeg finder en 
kur mod astma og allergi, og derefter håber jeg at finder en kur mod kræft  
Livssætning med fra Bifrost: Kreativitet og sammenhold mellem store og små 

Navn: Magnus Lysgaard 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Soldat/ranger 
Interesser: Baseball og taekwondo.  
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber, at jeg kommer til New York og træne til ranger og får set noget 
baseball 
Livssætning med fra Bifrost: De har lært mig at hjælpe dem, der i nød og har brug for hjælp, og dele min 
viden 

Navn: Stine Ramskov Poulsen 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Lige nu vil jeg rigtig gerne være designer, enten med hverdagstøj, 
brudekjoler eller konfirmationskjoler 
Interesser: Jeg interesser mig for kreativitet (tegne og male på forskellige måder og prøve lidt forskelligt), 
design og lidt svømning 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber, jeg får en god uddannelse, bliver designer, og får et godt liv 
Livssætning med fra Bifrost: Kreativitet skaber verden 



Navn: Signe Ørskov Persson  
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Dyrlæge, eller bare noget indenfor dyr, eller designer 
Interesser: Dans og kreativitet og venner/veninder 
Håb for nu og fremtiden: Jeg vil gerne på efterskole i 10. klasse og så på Herning Gymnasium og så videre 
på en god uddannelse, og så have et godt lang liv sammen med en familie 
Livssætning med fra Bifrost: Smil til verden og den smiler til dig!:)  

Navn: Laura Henriksen 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Lige nu vil jeg gerne være tøjdesigner, skuespiller eller dagplejemor 
Interesser: Jeg kan godt lide at spille klaver, danse og være sammen med mine venner 
Håb for nu og fremtiden: Nu og i fremtiden ønsker jeg, at min familie, venner og jeg selv får et godt liv. Og 
at krige og andre onde og dårlige ting stoppes. Jeg ønsker også, at jeg får en god uddannelse og kan klare 
livet 
Livssætning med fra Bifrost: Tro på dig selv! 

Navn: Asbjørn Fyhn 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Jeg vil gerne uddanne mig til fodboldtræner og senere uddanne mig 
med noget med penge 
Interesser: Fodbold, bordtennis, tennis og piger 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber, jeg starter med at åbne en butikskæde i København, en sandwichbar 
eller en café, og senere vil jeg uddanne mig til fodboldtræner, og så efter min uddannelse vil jeg blive 
træner og komme til en storklub og gøre det godt der 
Livssætning med fra Bifrost: ”I believe I can fly” fordi man skal tro på det, man gør og ikke bare gå halvt ind 
i noget. En anden ting er nok, man aldrig skal give op 

Navn: Marie Schmidt Vestergaard 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Lige nu vil jeg gerne uddanne mig til advokat, enten anklager eller 
dommer 
Interesser: Sang, venner og så danser jeg rigtig meget 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber, at jeg får et lykkeligt langt liv med en dejlig familie 
Livssætning med fra Bifrost: Viljen til at ville, giver evnen til at kunne 

Navn: Carl Villadsen 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Arbejde i filmindustrien (instruktør) eller lave software til computere 
Interesser: Parkour, venner og computerspil 
Håb for nu og fremtiden: Pro. parkour eller producere software til computere 
Livssætning med fra Bifrost: Jeg tror, at Bifrost hjælper mig videre, men det finder jeg snart ud af 

Navn: Amalie Andersen 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Prof. ishockeyspiller, ishockeytræner eller idrætslærer 
Interesser: ISHOCKEY 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber på at blive anerkendt som kvindelig ishockeyspiller 
Livssætning med fra Bifrost: Man kan, hvad man vil 

Navn: Silja Bene Jensen 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Stylist eller noget inden for design 
Interesser: Mine venner, drenge og Ritter sport 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber på at kunne opleve hele verden og ikke blive standet af nogen eller 
noget 



Livssætning med fra Bifrost: Du vil fortryde det, du ikke gør, og ikke det du gør 

Navn: Clara-Cecilie Brøbech Bach 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Lige nu vil jeg gerne uddanne mig til advokat, hvor jeg derunder vil have 
noget med kriminalitet at gøre, som videre skal føres til en retssag. Efter 9. klasse, eller i 9.klasse, vil jeg 
gerne på et par måneders sprogrejse enten til USA eller England. Derefter vil jeg på Gymnasiet, og efter 
gymnasiet vil jeg læse jura 
Interesser: Lige nu interesserer jeg mig for tøj og går meget op i badminton 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber, at jeg kan få lov at uddanne mig til det, jeg gerne vil være og være glad 
for livet, og nyde det så længe det varer. Mit håb lige nu er egentlig min ryg, at det går godt, og jeg undgår 
det værste, som jeg frygter mest… 
Livssætning med fra Bifrost: Jeg har fået en masse ny viden og nye måder, man kan gøre tingene på, altså 
tænke ud af boksen… 

Navn: Simon Skaaning Linnebjerg 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Jeg kunne godt tænke mig at uddanne mig til journalist, herunder 
sportsjournalist. Efter 9. klasse vil jeg tage på Ikast international School, hvor jeg tager ISI Ikast ved siden af. 
ISI Ikast er en idrætshøjskole, man kan træne der, hvis man har kontakter dertil , det er ”min mor”. Efter 
Ikast International School er jeg stadig lidt usikker. Måske vil jeg på The university of Cambridge, hvor jeg vil 
nærstudere flere områder af journalistik. Efter Cambridge kunne jeg godt tænke mig at blive ansat på enten 
DR sporten, TV 2 sport eller diverse 
Interesser: Håndbold, fodbold, videospil og teknik  
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber på at blive ansat på DR sporten eller TV 2 sporten. Flytte til København, 
eller Fyn (der hvor TV 2 sporten ligger) eller flytte til Århus (DR sporten). Ud over journalistikken håber jeg 
at kunne nå noget med min håndbold. Jeg kunne godt tænke mig at nå noget med min karriere og få tjent 
nogle penge. Ud over det kunne jeg godt tænke mig et ”job” hos Machinima (Machinima Respawn). 
Machinima er det største gaming selskab i verden.  Der bliver man betalt for at spille, og jeg håber på at 
blive ansat som et fritidsjob. Man kan tjene gode penge på lidt tid via at spille på XBOX eller playstation 
Livssætning med fra Bifrost: Tro på dig selv, og der er altid lys efter mørket 

Navn: Daniel Juul Jensen 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: IT-mand og spil-tester og en der laver spil (noget, som man kan tjene 
mange penge på) 
Interesser: Computer, mad, sport og piger 
Håb for nu og fremtiden: Jeg laver mit eget spil eller har mit eget IT-firma 
Livs sætning med fra Bifrost: Aldrig giv op, lige meget hvor svært det er 

Navn: Maria Hedegaard Frederiksen      
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Dyrlæge  
Interesser: Lige nu er mine interesser fodbold  
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber, jeg få en uddannelse, som jeg kan bruge til noget   
Livssætning med fra Bifrost: At de beholder farverne, samværet mellem stor og små     

Navn: Cecilie Bak Pedersen  
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Jeg tror først, jeg tager på en international efterskole og så måske et år 
eller mere som rejse-guide, det kunne være super spændende, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig som 
en god start. Bagefter ville jeg tage på gymnasium, og så regner jeg da med at til den tid, har jeg fundet ud 
af, hvad jeg gerne ville blive til 
Interesser: Her efter sommerferien tror jeg, at jeg skal starte til enten klaver- eller guitarspil, jeg skal også 



starte inde på Herning Billedeskole og måske noget selvforsvar, og så er jeg selvfølgelig også rigtig meget 
sammen med mine venner 
 Håb for nu og fremtiden: Lige nu og min tid her på Bifrost håber jeg bare på, at jeg får en masse ny viden. 
Og at jeg klarer mig godt i de fleste fag. Efterfølgende håber jeg også, at jeg kommer på en god efterskole 
og går videre til et gymnasium. Jeg håber også på, at jeg til den tid ved, hvad jeg ville uddanne mig til. Og at 
jeg får arbejde, som jeg bliver rigtig glad og tilfreds med. Senere vil jeg gerne finde en sød kæreste, og 
måske hvis jeg elsker ham rigtig meget, få min egen lille familie 
 Livssætning med fra Bifrost: Her på Bifrost har jeg på nogle punkter fået mere selvtillid. Jeg er blevet 
bedre til at åbne mig og være mere imødekommende over for andre mennesker. Jeg har fået et andet syn 
på verden og mennesker rundt om mig, efter jeg er kommet på ældste. Det hele er meget nyt for mig 
stadigvæk, og jeg glæder mig til at få mere ny og spændene viden 

Navn: Victor Andersen 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Jeg vil gerne være hockeyspiller, og derefter vil jeg være tækkemand, 
hvis ishockey ikke holder 
Interesser: Ishockey, venner, ps3 og træne  
Håb for nu og fremtiden: At jeg bliver pro. ishockeyspiller og slår min fars rekord på landsholdet. Lige nu er 
det, at det går godt på sportslinjen og kommer på Hernings førstehold. Og så Sverige eller Tyskland og så 
blive draftet til en NHL-klub, og så hvis jeg er heldig, kommer jeg der over 
Livssætning med fra Bifrost: Jeg tror, Bifrost hjælper mig videre - jeg finder snart ud at det   

Navn: Laura Reenberg 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Jeg ved ikke, hvad jeg vil uddanne mig til endnu, men det skal i hvert 
fald være noget, jeg interessere mig for 
Interesser: Jeg har en hest, og den rider jeg hver dag, og jeg har engang interesseret mig for tennis, men 
det havde jeg ikke tid til, men måske begynder jeg igen efter sommerferien 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber for fremtiden, at jeg finder noget, der interesserer mig rigtig meget, og 
noget, som jeg måske kan arbejde med resten af mit liv 
Livssætning med fra Bifrost: Bifrost har fået mig til at tænke anderledes og kreativt 

Navn: Daniel Vestergaard Olesen 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Kok 
Interesser: FACEBOOK og min sport 
Håb for nu og fremtiden: Jeg vil gerne lave min egene sandwich bar, og så når jer er 20 år og har en 
sandwich bar (kæde) vil jeg prøve at få en ejendom ud til vandet, hvor jeg vil lave min restaurant, som skal 
blive den nye NOMA, og den får 5 michelinstjerner. Der regner jeg med at tjene millioner på, fordi jeg 
stadig har min sabdwich bar, og når jeg er 26 år, er jeg Danmarks yngste millionær og et år senere finder jeg 
mig kvinden i mit liv, og vi får 2 børn. Og hvis ikke så bliver jeg bager 
Livssætning med fra Bifrost: ”det er jo lige det” 

Benjamin 


