
 

 

8. klasse - 2012 

Navn: Oliver Baadsgaard Bondrop 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: ???? ved jeg ikke ???? 
Interesser: Pølser og håndbold 
Håb for nu og fremtiden: Håndbold 
Livssætning med fra Bifrost: Masser af frihed og fritid 

Navn: Asger Quist Kümler 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Jeg er ikke helt sikker men kunne godt tænke mig at være arkitekt, eller 
også vil jeg ud og lave noget, hvor jeg kan bruge mine hænder f.eks. tømrer eller lignende 
Interesser: Fodbold 
Håb for nu og fremtiden: At få et arbejde hvor jeg har det godt, og hvor jeg kan få en god løn 
Livssætning med fra Bifrost: Kreativitet 

Navn: Karl Oskar Arpaci Dehn  
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Spildesigner, alt andet end at programmere spil 
Interesser: Madness combat, kunst, tegne, foto arbejde, computer, lytte til musik 
Håb for nu og fremtiden: Jeg vil prøve at blive bedre til at lave spil på alle måder, men jeg vil også prøve at 
gøre Danmark til et bedre sted, men jeg vil meget gerne også gøre USA til et bedre sted, for lige nu er USA 
ikke lige det bedste sted i verden og bestemt heller ikke deres politikere 
Livssætning med fra Bifrost: Kunst, grundlæggende viden og undervisning. Bifrost har lært mig at være 
meget menneskelig, ikke være så hård og streng og beherske mig selv, selvom Bifrost mange gange ikke har 
været retfærdige. Jeg har lært at være meget mere kunstnerisk, selvom Bifrost ikke underviste os om det, 
resten lærte jeg selv, men det grundlæggende og det der begyndte kom fra skolen 

Navn: Nicklas Hedegaard Frederiksen 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Advokat 
Interesser: Computer 
Håb for nu og fremtiden: At komme til USA eller England og uddanne mig  
Livssætning med fra Bifrost: Kreativitet, dansk og engelsk 

Navn: Thit Ida Kamille Vedel Taaning  
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Oh, det har jeg på nuværende tidspunkt ingen ide om. Måske noget 
med historie, litteratur eller politik… 
Interesser: Jeg holder meget af at læse, tænke og lytte til musik, desuden elsker jeg at være i naturen 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber vel at få et godt liv. At leve livet og opleve verden. Jeg kunne også godt 
tænke mig at møde dronning Elizabeth I af England, Benjamin Franklin og nå at opleve tidsmaskinen 
Livssætning med fra Bifrost: Bifrost sætter kreativitet ligeså højt som faglighed, og det i sig selv har givet 
mig en hel del. Jeg har lært at formidle et stof og samarbejde med andre. Bifrost har lært mig at acceptere 
andres værdier og levemåder 

Navn: Sofie Skov  
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Hmmmm… Det er jeg ikke helt sikker på endnu, men et arbejde som 
animator ville være helt i top. Måske endda noget indenfor reklame eller andet 
Interesser: At tegne er noget, jeg beskæftiger mig meget med. Alt andet, der kan ses som kreativt, har også 
stor betydning for mig, da jeg elsker at udfolde mig kreativt  
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber selvfølgelig på et liv værd at leve og at møde en masse seje personer 
Livssætning med fra Bifrost: Kreativitet, et åbent sind og accept er tre vigtige ting, jeg tager med mig fra 



 

 

Bifrost 

Navn: Isabella Dybdahl Troelsen 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Jeg har ingen ønsker endnu. Jeg har tænkt på mange ting: 
Sygeplejerske, astronom, filosof, ambulancefører og et arbejde indenfor musik, kunst eller anden 
kreativitet ville være fantastisk 
Interesser: Jeg interesserer mig egentlig i mange ting, men umiddelbart ville jeg sige, at det jeg går mest op 
i lige nu er musik og kunst for den sags skyld. En af mine andre fritidshobbyer er at sidde i en stol og kigge 
ud i luften.. Yup… 
Håb for nu og fremtiden: Mine håb for fremtiden er ikke ret specifikke endnu. Jeg vil egentlig bare gerne 
have et liv med spænding og action! Det der med at finde et sted og slå sig ned er sgu ikke lige mig (tror jeg 
ikke, i hvert tilfælde). Jeg vil ud og se verden, udforske mine egne evner, og bryde mine grænser!  
Livssætning med fra Bifrost: At være mig selv, og udfolde min egen kreativitet! 

Navn: Emil Bækdahl 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Mediagrafiker 
Interesser: Musik, Grafisk design 
Håb for nu og fremtiden: Vil gerne leve af at spille musik 
Livssætning med fra Bifrost: At bruge og udvikle sine kreative evner i sammenhæng med de almindelige 
skolefag samt at acceptere andres egenskaber og værdier 

Navn: Casper Meinved Daniels 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Automekaniker 
Interesser: Biler, fodbold og sport generelt  
Håb for nu og fremtiden: Kunne være super fedt at leve af fodbold 
Livssætning med fra Bifrost: Lære at tage del i fællesskabet, men også at acceptere andres værdier 

Navn: Julie Buchart  
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Fotograf 
Interesser: Fotografering 
Håb for nu og fremtiden: At få et godt liv 
Livssætning med fra Bifrost: Jeg har lært at udtrykke mig kreativt 

Navn: Kirstine Skjoldborg Ørum 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Frisør 
Interesser: Hår og make up 
Håb for nu og fremtiden: At få et godt liv 
Livssætning med fra Bifrost: ? 

Navn: Amalie Skov  
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Frisør, makeup artist, danselærer eller psykolog   
Interesser: Dans, hår og makeup 
Håb for nu og fremtiden: At blive prof danser  
Livssætning med fra Bifrost: At være social og lære at leve med hinandens fejl. De har også lært mig, at 
man skal holde sine fordomme for sig selv og acceptere hinanden     

Navn: Trine Konggaard Gregersen 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Psykolog, advokat eller statskundskab  
Interesser: Sang og musik 



 

 

Håb for nu og fremtiden: At kunne få en masse muligheder, som man kan bruge og udvikle til en bedre 
fremtid 
Livssætning med fra Bifrost: Jeg har lært at tænke kreativt og reflektere og diskutere, være en del af 
fællesskabet, turde være sig selv, og skabe sig selv og sin egen identitet 

Navn: Louise Maul Johannesen  
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Socialrådgiver eller familierådgiver  
Interesser: At være social  
Håb for nu og fremtiden: Realisere mine drømme 
Livssætning med fra Bifrost: Være kreativ og stå ved sig selv og sine holdninger og være en del af 
fællesskabet. Skabe sin egen identitet 
 
Navn: Thomas Tornvig 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: En form for sælger eller noget med musik 
Interesser: Trommer og klaver, og generelt musik 
Håb for nu og fremtiden: At få et FEDTET JOB (slagter) 
Livssætning med fra Bifrost: At realisere den faktiske leveform inden for den reelle skolegang, som fra den 
oprindelige skole(at blive ved med at vedholde skolens værdier) 
 
Navn: Rebecca Gow 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Det ved jeg virkelig ikke 
Interesser: Sang og musik 
Håb for nu og fremtiden: Jeg håber at komme ud at rejse, når jeg bliver ældre  
Livssætning: Jeg har lært at udfolde mig kreativt, at få mine egne holdninger udtrykt. På dette ene år jeg 
har gået her, har jeg lært utrolig meget. Alt fra at perspektivere til at diskutere og være en del af et 
fællesskab 
 
Navn: Bastian Fabricius Ravnsgård Jensen 
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Pædagog 
Interesser: Musik og aktive ting som gymnastik og parkour 
Håb for nu og fremtiden: Prof musikant 
Livssætning med fra Bifrost: Fællesskab og sammenhold 
 
Navn: Pernille Bredal Smith           
Hvad vil jeg gerne uddanne mig til: Det ved jeg ikke endnu 
Interesser: Musik, kreativitet, og min hund 
Håb for nu og fremtiden: Bare at være glad og komme ud at opleve ting 
Livssætning med fra Bifrost: Sammenhold, fællesskab og åbenhed 
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