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Snart danser de om spring-
vand, kører i lastbil og spi-
ser chokoladeovertrukne
jordbær. Og der er rekord-
mange af dem i år. Cirka
39.000 bliver studenter fra
det almene gymnasium, hf,
handelsskolen eller htx og
fejrer det med at få en hue
på.
Det viser nye tal fra Uni-C

Statistik & Analyse, som bli-
ver offentliggjort i dag. 
Undervisningsminister

Troels Lund Poulsen (V) kal-
der det en ‘fantastisk glæde-
lig begivenhed’, at huen nu
trykker så mange.
»Jeg er en meget stolt og

glad undervisningsminister,
for det her betyder, at vi be-
væger os i den rigtige ret-
ning i forhold til at nå 95
procent-målsætningen. Fle-
re unge ruster sig til fremti-
den, og det er utrolig posi-
tivt,« siger ministeren. 
Målet er, at 95 procent af

en årgang skal tage en ung-
domsuddannelse i 2015.
Den seneste beregning vi-
ser, at 87,4 procent af en år-
gang i 2009 vil gøre det.
Men længere ude i fremti-
den – i 2020 – vil der være
stor mangel på faglærte og
personer med en videregå-
ende uddannelse, viser en
undersøgelse fra Arbejder-
bevægelsens Erhvervsråd.

Til gengæld vil der være et
overskud på 79.000 perso-
ner, der har en gymnasial
uddannelse. 
Problemet er nemlig, at

mange bruger tre år i det al-
mene gymnasium, men ik-

ke tager en videregående
uddannelse og ender med et
faglært eller ufaglært job.
Derfor er årets rekord i stu-
denterhuer ikke ubetinget
positiv, vurderer Noemi
Katznelson, der er leder af

Center for Ungdomsforsk-
ning på Aarhus Universitet. 
»Snævert set i forhold til

95 procent-målsætningen er
det fint, at rekordmange bli-
ver studenter i år. Men det
ville helt klart være mere
hensigtsmæssigt, hvis der
var flere, som tog en er-
hvervsuddannelse. Vi står li-
ge nu med en masse unge,
som bruger tre år på gymna-
siet, men som ender med ik-
ke at komme videre eller at
kunne bruge uddannelsen
til noget. Det er måske ikke
lykken,« siger Noemi Katz-
nelson.

Læs, hvad en tilfældig 3. g-klasse

skal efter sommerferien på side 16.

Flere unge får hue på
39.000 bliver studenter i år, og det er det højeste antal nogensinde Undervisningsministeren er glad, 

men �ere burde ski�e huen ud med en erhvervsuddannelse, mener ekspert
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»Det er rigtigt, at nogle gymnasie elever
ender med en erhvervsfaglig uddannelse,
og samfundsøkonomisk er det måske
spild af penge. Men så må erhvervsud-
 dan nelserne blive bed re til at tiltrække
eleverne og sikre dem en praktik plads.
Når eleverne vælger os, må vi jo gøre
vores for at få dem igennem. Og det 
gør vi.«
jens boe nielsen, formand for gymnasieskolernes rektorforening

Et mylder af huer

Cirka 39.000 personer dimit-

terer fra en gymnasial ud-

dannelse i år. Det er en

stigning på cirka 2.700 i for-

hold til sidste år.

23.400 af dem springer ud

fra det almene gymnasium

(stx), 7.000 fra hhx, 5.200 fra

hf og 3.400 fra htx. 

55,6 procent af studenterne

er kvinder. På stx og hf er

andelen over 60 procent.

8,4 procent er af anden et-

nisk herkomst end dansk.

Det svarer til cirka 3.300 stu-

denter og er en stigning på

3,6 procentpoint siden 2000. 
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Foran eksamenslokalet står
familien klar med tasker
fulde af chips, jordbær og
champagne. Huen med det
røde bånd står rektor med.
Den skal sættes på hovedet
af den første student fra Au-
rehøj Gymnasium i år, og
hun hedder Tea Tygstrup og
er 20 år. 
Sidste år fik gymnasiets

elever landets højeste ka-
raktergennemsnit på 7,91,
og det skulle den første
student i går forsøge at
leve op til. Udfordringen
var en kemieksamen med
spørgsmål om elektro-
negativitet. 
»Jeg synes, det gik godt,«

siger Tea Tygstrup, da hun
kommer ud af eksamenslo-
kalet. 
»Du skal nok bestå,« siger

moren og giver hende et
knus. 
Gymnasiet i Nordsjæl-

land er ikke plaget af ele-
ver, der skulle have valgt
andet end gymnasiet –
tværtimod. Men Tea Tyg-
strup indrømmer gerne, at
det hele har været lidt for
spændende og søvnløst på
det seneste. Mest fordi hun
skulle være den første. 
»Jeg var godt nok nervøs i

morges. Alle har sagt til
mig, at nu var der kun 24 ti-
mer, 19 timer eller 14 timer
og 11 minutter tilbage.
Dem fra klassen sendte
endda beskeder til mig
om det.« 
Hun skuler ind i eksa-

menslokalet og kan ikke
forstå, at de skal bruge så
lang tid på at votere. Hun
gnider hænderne mod hin-
anden, hopper lidt på ste-
det. 
»Skal jeg have håret ned,

når jeg skal have huen på?«

spørger hun og tager sig til
den lange, lyse hestehale. 
Så åbner døren. Kemilæ-

reren inviterer indenfor. Fa-
milien er helt stille udenfor.
De finder kameraer, flag og
røde roser frem. 
Døren åbner igen, og Tea

Tygstrup kommer ud – helt
rolig og udtryksløs. Læreren
tager ordet:
»Det klarede hun flot.

Det blev et 12-tal.«
»Hurra!« råber moren.
Så sætter rektor Marian-

ne Zibrandtsen huen oven
på det løse hår, og der bli-
ver knuset og krammet og
kysset, inden Tea Tygstrup
skal hejse skolens flag. 
Bagefter står hun i skole-

gården sammen med fami-
lie og venner og drikker
bobler klokken ni. 
»Det er lidt tidligt,« kon-

staterer hun. 
Når Tea Tygstrup engang

har sovet ud og slappet af,
har hun planer om at finde
et arbejde og tjene penge til

en rejse. Hvad hun skal bru-
ge sit gennemsnit på over
10 til, ved hun endnu ikke.
Hun er bare lettet over at
have lagt godt fra land for
studenterne på sit gym-
nasium. Men hun savner
andre huer at fejre det
med.
»Det er lidt stille at være

den eneste student. Kom-
mer der ikke snart nogle
flere?« spørger hun og tager
en slurk mere af champag-
nen.

gitte bank
jensen

thomas 
freitag (foto)

Første student sluttede af med topkarakter

Tea Tygstrup hejste traditionen tro flaget som den første student sammen med rektor på Aurehøj Gymnasium Marianne Zibrandtsen.

Teas søster stod sammen med resten af familien og 
vennerne klar til at lykønske den nybagte student.


