”Jeg har altid gerne ville blive til noget stort og med DrengeAkademiet blev det gjort muligt”
Christian var lidt af en enspænder i folkeskolen. Han havde det svært både fagligt i
timerne og socialt med vennerne. Christian troede ikke på sig selv og følte sig ofte
ensom og usynlig.
Frem til 7. klasse havde Christian et dårligt forhold til sine lærere. Han erindrer, at
lærerne ignorerede en stor del af klassens elever, som derfor ikke fik hjælp. Christians
forældre forsøgte ofte at tale med lærerne, men det havde kun kortvarig effekt. Det
fik Christian til at føle, at det var spild af tid, at være i skole.
I 7. klasse fik Christian en ny dansklærer, som han var glad for. Det var Christians
lærer, som kontaktede forældrene for at fortælle om DrengeAkademiet. I begyndelsen
havde Christian ikke lyst, til at tage afsted, men det ændrede sig, da han fik pladsen.
”I begyndelsen følte jeg mig dum, fordi jeg havde hørt, at sommerskoler kun var for tabere. Jeg
havde derfor ikke rigtig lyst til at skulle af sted. Da jeg fik besked om, at jeg havde fået en plads,
følte jeg, at det var den eneste chance, jeg ville få, for at bestå prøverne i 9. klasse.”

På DrengeAkademiet oplevede Christian, at han havde lyst til at lære mere og spørge
efter flere lektier. Han husker, at han fik en følelse af, at han nok skulle blive til noget.
Christian fik også en større tro på sig selv. Helt særligt var dog mødet med de andre
drenge.
”Endelig havde jeg mødt nogen, som var ligesom mig! Som havde de samme problemer som
mig! De var nogle gode gutter. Jeg følte, at jeg ikke var den eneste i verden, som var dårlig i
skolen. Jeg fik en følelse af, at jeg kunne udrette noget stort.”

Christian bor på Fyn
sammen med sin mor
og far.

I folkeskolen har
Christian det svært både
fagligt og socialt.

I 7. klasse får Christian
en ny dansklærer som
sørger for, at han
kommer på akademiet.

På akademiet rykker
Christian sig både fagligt
og personligt.

Efter DrengeAkademiet glædede Christian sig til at starte i skole og se, hvad han kunne udrette. Han havde fået fornyet selvtillid. Christian husker, at det hele havde vendt
180 grader. De andre elever tog godt imod ham, han kunne følge med i timerne og
ville gerne lave lektier.
Efter 9. klasse begyndte Christian i 10. klasse. Det var et fedt år, hvor han var en af
de mest populære elever på skolen og fik mange nye venner. Christian husker, at han
blev mere voksen og tog mere ansvar for sin egen læring.
I dag læser Christian HF Søfart og har et år tilbage af uddannelsen. Han overvejer at
læse videre på navigationsskole eller gå i Søværnet. Christian er ikke i tvivl om, at han
ikke havde været der, hvor han er i dag, uden DrengeAkademiet.
”Uden DA havde jeg nok været på produktionsskole. Jeg har altid gerne ville blive til noget stort,
og med DA blev det gjort muligt. Uden DA havde jeg nok heller ikke haft den tro på mig selv,
som jeg har i dag. I dag tror jeg på mig selv, og når jeg møder en udfordring, tænker jeg på, at
jeg godt kan klare det, hvis bare jeg tror på mig selv og ikke giver op.”

Christian er i øjeblikket ved at planlægge et oplæg for folkeskoleelever. Han vil gerne
give sin fortælling videre til andre og særligt fortælle drenge i folkeskolen, hvor vigtigt
det er, at de tager sig sammen i skolen.

Tilbage i skolen kan
Christian mærke, at det
hele har vendt sig. Han
kan følge med i timerne
og har det bedre socialt.

Efter 9. klasse går
Christian et år på
efterskole. Her bliver han
mere voksen og tager
ansvar for egen læring.

Christian læser HF søfart.
Ved siden af studiet
forbereder han oplæg for
folkeskoleelever.

Christian: Disse elementer gjorde forskellen for mig
•

Christians forældre har altid støttet og motiveret Christian.

•

Varieret undervisning, herunder masser af aktiviteter, betød, at Christian fik lyst til at lære mere og
spørge lærerne efter flere lektier.

•

Christian har fået øjnene op for, at andre har samme udfordringer som ham. Det betyder, at han ikke
føler sig alene med sine udfordringer.

•

Det virkede godt for Christian at have læringsmål og se, hvordan han rykkede sig fagligt.

•

Christian valgte karaktertrækket ’tro på dig selv’. Hvis der er noget, som han ikke kan finde ud af, så
hjælper det for ham at tænke på karaktertrækket.
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