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ansætte yderligere tre lærere. Efter at flere lokationer 
havde været i spil, faldt valget på Dronningensgade 
32, men med flere elever havde vi ikke plads nok, så 
vi fik også Dronningensgade 31, på den anden side 
af vejen. Endelig måtte vi en overgang have elever 
til at gå i den tidligere børnehave på Christiansgade. 
Faglokaler havde vi ingen af, så vi fik en aftale med 
EUC Nord om, at vi kunne låne erhvervsskolens loka-
ler til eksempelvis fysik. Derfor købte vi et antal cyk-
ler, som eleverne kunne bruge til at komme derud, 
smiler hun.

Pionérer
- Vi var pionérer. Vi opbyggede en teambaseret orga-
nisation og gjorde op med den traditionelle tænk-
ning, én elev, én lærer, ét lokale.
Et antal lærere har ansvaret for en større gruppe 
elever, og de har således mulighed for at give den 
enkelte elev større opmærksomhed. På den måde 
kan teamet finde elevens niveau og tage afsæt i det, 
i elevens videre udvikling. Eleverne oplever større 
selvværd og personlig udvikling med afsæt i deres 
individuelle færdigheder og interesse, og det er jo 
præcis en af vores målsætninger.
- Det betyder også, at vi er en rummelig skole. Her er 
ordentlighed et helt centralt begreb, som alle – både 
elever og ansatte - skal agere efter. Ingen skal stig-
matiseres, og vi tolerer ikke mobning på nogen som 
helst måde. Hjørring NY 10. er en skole, hvor de unge 
er på vej til at blive voksne, og derfor følger der både 
ansvar og forpligtelser med ved at gå her, understre-
ger Anni Stilling.

- Skab en skole, som ikke er en traditionel folkeskole.
Sådan var beskeden, da Anni Stilling i januar 2001 
blev ansat som leder af et helt nyt og banebryden-
de 10. klassescenter i Hjørring. Et center der på alle 
parametre gjorde op med måden at tænke skole på.
- Og det var lige mig. De tanker, der allerede lå til 
grund for projektet, var og er stadig også min måde 
at tænke skole på for de ældste elever i grundsko-
len, fortæller Anni Stilling, der skyndte sig at ansætte 
Christina Birch Mogensen som viceskoleinspektør, 
som det hed dengang. Sammen satte de sig ned for 
at udtænke nye måder at lære på.

Partnerskabstanken
Udsagnet ”Det kræver en hel landsby at opdrage en 
ung” er en gammel indiansk talemåde, og meningen 
er, at opdragelsen af den unge – eller uddannelsen af 
den unge – ikke kun er en opgave for forældrene, el-
ler som i dette tilfælde lærerne i skolen. Uddannelsen 
rækker meget længere ud over fortovet, og derfor 
er en partnerskabstanke også tænkt ind i konceptet 
fra begyndelsen. Et partnerskab der involverer hjem, 
skole, erhvervsliv, fritids- og kulturinstitutioner og 
ungdomsuddannelserne, og som alle påtager sig et 
medansvar for elevens senere voksenliv.
- Hjørring NY 10. hviler på et fundament af fire mål-
sætninger, og de målsætninger arbejder vi stadig 
efter. De er lettere justeret og optimeret gennem 
årene, men fundamentet holder, understreger Anni 
Stilling, der sammen med Christina Birch Mogensen 
fik travlt med at gøre ordene i målsætningen til vir-
kelighed, samtidig med at det kommende skoleår 
skulle forberedes rent praktisk.

- Vi forventede, at der formentlig ville komme 120 
elever til august, så vi ansatte de første 13 lærere i for-
året. Det viste sig imidlertid, at 186 elever gerne ville 
være en del af det nye 10. klassescenter, så vi skulle 

DET KRÆVER EN HEL LANDSBY 
AT OPDRAGE EN UNG ...
Hjørring NY 10. er bygget på et solidt fundament, 
hvor udsynet rækker langt ud over eget fortov
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- Hjørring NY 10. hviler på et fundament af fire mål-
sætninger, og de målsætninger arbejder vi stadig efter. 
De er lettere justeret og optimeret gennem årene, men 
fundamentet holder, understreger Anni Stilling.

DE FIRE MÅLSÆTNINGER 

1. Personlig og uddannelsesmæssig afklaring:

Elevens udvikling styrkes gennem en styrket vej-
ledningsplan, der har sammenhæng med den 
personlige uddannelsesplan og elevens selvvalg-
te opgave. Undervisningen giver mulighed for 
at udvikle elevens praktiske, musiske og kreative 
evner.

2. Grundlæggende kundskaber og 
 færdigheder i basale fag:

Hjørring NY 10. vil skabe et begrænset fagtilbud, 
der fokuserer på grundlæggende kundskaber og 
færdigheder og tager udgangspunkt i elevernes 
forudsætninger, behov og interesser. Fagrækken 
koncentrerer sig om dansk, matematik og en-
gelsk – øvrige fag tilbydes som valgfag, og un-
dervisningen indeholder både praktiske og teo-
retiske indfaldsvinkler.

3. Åbent og aktivt samspil med omverdenen:

Eleverne skal forstå deres rolle som en aktiv del 
af lokalområdet ved at inddrage lokale kontakter. 
Derved får eleverne viden om almene studie- og 
arbejdsmarkedsforhold og vil opnå den fornød-
ne erfaring til at træffe realistiske valg om deres 
egen uddannelse.

4. Profilere et nyt og anderledes tilbud 
 med stærk egenkultur:

Hjørring NY 10. betyder såvel skole- som miljø-
skift til et anderledes og udfordrende lærings-
sted, der fremmer en særlig kultur med en stærk 
vi-kultur præget af trivsel, tryghed og respekt, og 
hvor samvær og fælles oplevelser styrker den en-
keltes selvværd og personlige udvikling. Daglig-
dagen skal være præget af humør, forpligtende 
fællesskab, ligeværd, ansvarlighed samt respekt 
og omsorg for den enkelte.
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med, men som vi også havde stor respekt for. Han 
var god til at vise os tillid og give ansvar, husker Ran-
di, der var elev på Ny 10. fra 2001 til 2002, og altså på 
andet hold i Dronningensgade.

HF og lærer
Efter 10. klasse fortsatte Randi på HF på Hjørring 
Gymnasium.
- Det var faktisk også en beslutning, som Torsten var 
inde over. Han påpegede nemlig, at når jeg vidste, 
at jeg ville være lærer, så kunne jeg jo lige så godt 
nøjes med at tage to år på HF i stedet for tre år på 
STX, smiler hun.
Randi har i mange år spillet revy, og siden 2013 har 
hun været fast inventar i Hirtshals Revyen. Desuden 
har sport altid fyldt meget i hendes liv. I skolen er 
hun svømmelærer, og så har hun været rytter og 
gymnast. I dag foregår idrætsudøvelsen på fodbold-
banen, hvor hun spiller i Bagterp IF.

16-årige Randi havde allerede tidligt besluttet sig 
for at uddanne sig til skolelærer. Derfor var det også 
oplagt for hende at gå den lige vej fra 9. klasse på 
Vrejlev-Hæstrup Skole til gymnasiet og derfra lidt 
længere hen ad Skolevangen til læreruddannelsen. 
Men hun valgte at bruge et ekstra år i Hjørring Ny 10.
- Jeg boede trygt hos mine forældre i Gunderup mel-
lem Harken og Poulstrup. Jeg gik på en tryg skole og 
havde ikke lyst til efterskole og følte mig ikke klar til 
gymnasiet, forklarer nu 35-årige Randi, der i dag er 
gift Krøgholdt med barndomskæresten Christian og 
på niende år lærer på Nørhalne Skole. Parret bor sam-
men med deres tre børn på en nedlagt ejendom ved 
Poulstrup – i øvrigt Christians barndomshjem.

Havde brug for tryghed
- Jeg var en ”hjemmepige” og havde brug for tryg-
hed. Selv om jeg kom i klasse med mange nye, frem-
mede elever, så følte jeg alligevel, at Hjørring Ny. 10 
var et trygt sted, hvor jeg modnedes rigtigt meget.
- Vi havde mange gode lærere, men jeg husker med 
stor glæde især Anne Mette Nors og Torsten Ussing. 
Torsten var en lærer, som vi kunne have det sjovt 

Randi Krøgholt var en rigtig ”hjemmepige”, der 
havde brug for tryghed. Derfor valgte hun efter-
skole fra og tog i stedet et år på Hjørring NY 10.

ET EKSTRA ÅR MED TRYGHED



- Hjørring Ny 10. gjorde mig mere voksen og 
selvstændig og hjalp mig til at gøre min passion 
til min levevej, smiler Majken Jensen, der driver 
dansestudiet Art of Dance i Hjørring.

Majken Jensen har danset, siden hun var fire år. Hun 
elsker at danse og optræde. I dansen bliver hun en 
anden person og lukker alt andet ude.
- I folkeskolen gik jeg på Højene Skole, og efter 9. klas-
se var jeg i vildrede med, hvad jeg gerne ville efterføl-
gende. Jeg trængte til, at der skulle ske noget andet. 
Til at få luftforandring. Så jeg kom med på det første 
kuld elever på Hjørring Ny 10. i Dronningensgade, 
smiler Majken, der drømte om at gøre noget mere 
ved sin passion for dans.
- I 10. klasse fik jeg en god veninde, som også var vild 
med dans og sammen med hende og andre arran-
gerede vi dans og performance på tværs af klasserne, 
så det var oplagt for os at bruge dans og performan-
ce som en del af vores OSO-opgave.
Majken kunne ikke slippe drømmen om at gøre dans 
til sin levevej, men tænk hvis drømmen brast. Derfor 
tog hun en HF-eksamen, så hun havde et fundament 
at falde tilbage på.

Art of Dance
- Efter HF gennemførte jeg en et-årig danseuddan-
nelse i København, og som bare 21-årig åbnede jeg i 
2006 Art of Dance med bare nogle få elever.
I dag har Majken Jensen dansehold hver dag det 
meste af ugen. I det store danselokale i Strømgade i 
Hjørring, hvor der har været traditionel danseskole i 
mange år, kommer børn, unge og voksne – de sidste 
kommer typisk for at danse pardans, som man kan se 
i tv-udsendelsen ”Vild med dans”.
- Jeg er glædeligt overrasket over, at så mange gerne 
vil gå til dans i Art of Dance, og at byen gerne vil bru-
ge os. Jeg har danset til flere teaterforestillinger, hvor 
min lærer i 10. klasse, Anne Mette Nors, har medvir-
ket. Hjørring Handel bruger os til opvisninger, når 
der er Open By Night eller andre arrangementer, lige 
som jeg har været ude på skoler for at holde foredrag, 
fortæller Majken Jensen, der er mor til en dreng på 
syv år og en pige på ét år.
- Hjørring Ny 10. gjorde mig mere voksen og selv-
stændig og hjalp mig til at gøre min passion til min 
levevej, smiler hun.

PASSIONEN BLEV EN LEVEVEJ
Majken Jensen elsker at danse – i dag driver hun 
dansestudiet Art of Dance i Hjørring

5
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- Eleverne får mig, som jeg er. Jeg duer ikke til det for-
melle, så jeg siger tingene lige ud. For mig er ærlighed 
vigtigt, hvis vi skal have en god relation mellem lærer 
og elever. Og jeg forventer, at eleverne også er ærlige 
overfor mig.
Anne Mette Nors var en af de første lærere, der blev 
ansat på skolen for 20 år siden. Inden da havde hun i 
nogle år været ansat på henholdsvis Ingstrup Efter-
skole og Vittrup Efterskole.
- Så jeg kendte jo aldersgruppen i forvejen og kan 
godt lide den. Jeg var tiltrukket af konceptet på Hjør-
ring NY 10., som for mig er det tætteste, man kommer 
på en efterskole, bare uden mulighed for at bo her.
Anne Mette Nors underviser i tysk og dansk, og hun 
elsker begge fag. I tysk forsøger hun at ”fjerne spøgel-
set”, som hun udtrykker det og antyder, at hun selv-
følgelig godt ved, at tysk for de fleste danskere er en 
udfordring. Derfor glæder det hende også, at der i vir-
keligheden er ganske mange elever, der vælger tysk.

Drama
- Og så underviser jeg jo i drama, som er min helt sto-
re passion, både professionelt på skolen og i min fri-
tid, hvor jeg i mange år har været fast deltager i både 
Lundergård Revyen og Vrå Revyen samt en lang, lang 
række teaterforestillinger.
- Det var på min opfordring, at vi allerede fra første 
skoleår tilbød drama som valgfag, og det glæder mig 
da, at vi hvert eneste år lige siden har haft et drama-
hold, og at vi har indøvet masser af forestillinger. I 
år bliver selvfølgelig ingen undtagelse. I forbindelse 
med skolens jubilæum forbereder vi således op mod 
jul en eksklusiv performance, hvor hele skolen bliver 
involveret. Vi inddrager alle funktioner, så alle får en 
rolle. Ikke nødvendigvis på scenen men så i andre 
sammenhænge.

Fællesskab og ansvar
- På Hjørring NY 10. vælger vi ikke den lette løsning 
og køber et færdigt teaterstykke. Vi forfatter selv 
vores forestilling og sætter den selvfølgelig selv op 

med egne elever i alle funktioner, såsom lyd, lys, mu-
sik og backstage. For mig handler drama og teater 
i høj grad om fællesskab og ansvar. Vi gør det her 
sammen, og hvis ikke hver enkelt på holdet møder 
op og præsterer, så fungerer holdet ikke, og i yderste 
konsekvens kan vi risikere, at vi ikke kan gennemføre 
forestillingen. Til gengæld er det tydeligt at mærke 
den stolthed, som hver enkelt har, når vi har spillet 
for en fyldt sal. Stolthed over at være med på holdet, 
der får succes, men også stolthed over måske at have 
overskredet sin egen grænse og stået foran et kæm-
pe publikum.
- Der er utroligt meget dannelse og udvikling i dra-
ma, smiler Anne Mette Nors, der glæder sig over, at 
gode idéer har gode vilkår på skolen, og tilfredshe-
den ved at se, når eleverne rykker sig fagligt og so-
cialt i løbet af året på Hjørring NY 10.

ÆRLIGHED ER VIGTIGT
Anne Mette Nors glæder sig over at gode ideer 
har gode vilkår på skolen

Anne Mette Nors er en af de lærere, der har været med 
helt fra begyndelsen. Hun underviser i dansk og tysk.
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Passionen for at optræde kommer 
også eleverne til gode i de boglige 

fag på Hjørring NY 10.
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gynder ”kaos” for eleverne, der efter tre timer i den 
sorte efterårsnat endelig får lov at krydse grænsen 
ved Liver Å. Ved bålet kan de varme sig med en kop 
tynd suppe, hvorefter turen går tilbage til skolen. Til 
fods. Efter den 10 kilometer lange travetur venter 
der ”morgenmadsbuffet” med havregrød, og så tror 
de fleste, at de har fri, og at de kan komme hjem og 
sove. Men det kan de ikke, for de bliver i små hold 
ført ind til ”ægte” flygtninge, der skal introducere 
dem til et helt fremmed sprog, så eleverne kan se, 
hvor svært, det er at komme til et nyt land med et 
nyt sprog, samtidig med at de skal holde sig vågen. 
Efter en lille time har de endelig fri, smiler Rasmus 
og Peter.
- Grundidéen er selvfølgelig, at eleverne skal udvik-
le tolerance og få forståelse for andres situation, så 
man kan sige, at det er et dannelsesprojekt baseret 
på virkeligheden, og vi kan da også konstatere, at det 
virkelig er noget, som eleverne husker efterfølgende, 
fastslår de to lærere, der understreger, at alt – uanset 
kaos, frustrationer og tårer – naturligvis foregår under 
fuldt kontrollerede forhold, hvor der jævnligt holdes 
mandtal, så ingen savnes undervejs, og ingen lider 
overlast hverken fysisk eller mentalt.

Nattemørket flås i stykker af blå blink og skærende 
projektørlys. Barske og kommanderende soldater i 
kampuniform og med skudklare våben venter ved 
grænsen, da dørene på de tre busser går op, og flygt-
ningene træder ud i en ny, skræmmende verden. 
Tusinder af kilometer fra det hjemland, de af mange 
årsager har været nødt til at flygte fra.

Billederne kunne være på grænsen mellem Syrien og 
Tyrkiet eller mellem Mexico og USA. Men scenen ud-
spiller sig faktisk ved Liver Å lidt vest for Hjørring, og 
flygtningene er elever fra Hjørring NY 10. Soldaterne 
er dog ægte nok. Det er nemlig lokale medlemmer af 
Hjemmeværnet, der lever sig så dybt ind i rollen som 
frygtede grænsesoldater, at flere af eleverne virkelig 
bliver ægte bange.

Skræmmende
Verdens brændpunkter er en del af undervisningen 
i samfundsfag på Hjørring NY 10., og idéen til flygt-
ningeprojektet blev i skoleåret 2006/2007 fostret af 
Rasmus Carlsen, der netop var tiltrådt som lærer på 
skolen. Siden har projektet været en nærværende og 
for nogle skræmmende øjenåbner hvert andet år i 
september eller oktober.
- Forud for turen til Liver Å går altid tre dages under-
visning med fokus på flygtninge, inden eleverne får 
besked på at møde på skolen torsdag aften kl. 21. 
Her er de opdelt i familier og skal søge visum med 
de forviklinger og frustrationer, det giver med indlag-
te udfordringer. Eleverne får at vide, at de skal holde 
sammen i deres familie, men det kan selvfølgelig ikke 
lade sig gøre, så de oplever også det frygtelige ved 
at leve i uvished om de andres skæbne, forklarer Ras-
mus Carlsen og Peter Green – der sammen med Zai-
da Kristensen har taget over, efter at Rasmus Carlsen 
blev skoledistriktsleder i Hirtshals.
- På Gårestrupvej venter hjemmeværnet, og så be-

ELEVER OPLEVER ET AF VERDENS
BRÆNDPUNKTER PÅ EGEN KROP
Realistisk øvelse gør global flygtningekrise 
nærværende – og skræmmende

Rasmus Carlsen (bagest) fik idéen til flygtningeprojektet, 
og efter at han har forladt skolen, har Peter Green overtaget 
styringen af projektet, der løber af stablen hvert andet år.
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er hendes speciale, og det gælder eksempelvis red-
ning af personer ved færdselsuheld, hvor Jeanette 
sammen med kolleger befrier mennesker, der kan 
være fastklemt.
Som brandmand er Jeanette kommet i sit es, og at 
hjælpe andre er et stort drive for hende. Hun har haft 
andre jobs ved siden af, og i øjeblikket arbejder hun 
i hjemmeplejen hos Hjørring Kommune, hvor hun er 
med til at gøre en forskel for borgere, der har brug 
for hjælp.

Da Jeanette Hansen var færdig med folkeskolens 9. 
klasse, valgte hun at bruge et år på Hjørring NY 10.
- Jeg var træt af at gå i skole. Jeg var usikker på, hvad 
jeg gerne ville, og så havde jeg ikke travlt. Da jeg så, 
at det var muligt at vælge juniorbrandmandskurset, 
blev jeg interesseret. Det var jo ikke traditionel skole-
gang. Kurset var anderledes, og så kunne jeg jo bru-
ge eksempelvis 1. hjælp i dagligdagen. Det gav mig 
blod på tanden, fortæller Jeanette Hansen, der i mel-
lemtiden er blevet 23 år og nu deltidsansat brand-
mand hos Falck i Hjørring. Som den eneste kvinde 
i øvrigt.
Efter tre svære år på gymnasiet, udfordret af Jeanet-
tes ordblindhed, meldte hun sig som værnepligtig 
hos Beredskabsstyrelsen i Thisted. I løbet af de ni må-
neder blev hun uddannet brandmand og rednings-
specialist.

Eneste kvinde
- Jeg begyndte som værnepligtig i marts 2020 og 
sluttede i november samme år. Umiddelbart efter 
blev jeg ansat som deltidsbrandmand på Falckstati-
onen i Hjørring. Jeg er eneste kvinde blandt de 25 
brandmænd, men når vi får vores udstyr på og er ude 
for at løse en opgave, er vi alle lige. Jeg er naturligvis 
ikke så rutineret som nogle af de andre, men erfarin-
gen kommer jo med årene, smiler hun.
Når Jeanette ikke er ansat som brandmand på fuld 
tid, hænger det sammen med, at der i Hjørring ikke 
er så mange udkald, at det berettiger til et korps af 
fuldtidsansatte brandmænd.
- Som deltidsbrandmand har jeg vagt i 48 timer én 
weekend om måneden. Her skal jeg stille på statio-
nen på Frederikshavnsvej senest fem minutter efter, 
at alarmen har lydt. Desuden kan jeg melde mig 
klar, hvis der på andre dage skulle komme en alarm, 
fortæller hun og understreger, at brandmænd løser 
mange flere opgaver end at slukke brande. Redning 

10. KLASSE BLEV EN ØJENÅBNER
Jeanette Hansen gennemførte juniorbrandmandskurset 
på Hjørring NY 10. – i dag er hun første kvindelige brandmand 
hos Falck i Hjørring

Jeanette Hansen valgte at deltage på juniorbrandmands-
kurset på Hjørring NY 10. I dag er hun ansat som deltids-
brandmand på Falck-stationen i Hjørring.
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JUNIORBRANDMAND
Muligheden for at tage et juniorbrandmands-
kursus på Hjørring NY 10. opstod i 2011 og 
blev i begyndelsen udbudt som et tilvalgs-
projekt to gange om året. Nu tilbydes projek-
tet én gang om året.
- Kurset er et intensivt to ugers forløb, som 
afvikles i samarbejde med Beredskabsstyrel-
sen, Falck i Hjørring og Hjørring Ny 10. Det 
første år tilmeldte 16 elever sig kurset og blev 
dermed en succes fra begyndelsen, fortæller 
lærer Peter Green, der har været tovholder på 
projektet siden 2012.
- Vi kan se, at det er alle mulige forskellige 
slags elever, der tilmelder sig, og i år er der en 
overvægt af piger på holdet.



plads, og jeg elsker mit arbejde. Jeg brænder for at 
rådgive kunderne f. eks. i forbindelse med deres re-
noveringsprojekter, smiler Ahmed, der selv har købt 
og renoveret et hus i Hjørring, hvor han bor med sin 
kæreste.

Egentlig var Ahmed Hussein ikke i tvivl. Han vidste 
godt, at han skulle beskæftige sig med salg. Alligevel 
tog han i 2012 10. klasse med. For at være sikker.
- Og det var en god beslutning, for dels blev jeg mod-
net på Hjørring Ny 10., og dels var året på Bistrupvej 
med til at bekræfte mig i, at min fremtid ligger i per-
sonligt salg, hvor jeg med god rådgivning kan hjæl-
pe kunderne til den rigtige løsning for dem, påpeger 
26-årige Ahmed Hussein, der er gulvkonsulent hos 
Garant i Hjørring.
Ahmed boede de første 13 år af sit liv i Basra i Irak, 
hvor hans far arbejdede som tolk for bl.a. de danske 
tropper. Da soldaterne rejste hjem, tilbød den danske 
stat, at Ahmeds far og hans to drenge kunne rejse 
med og skabe sig en ny tilværelse i Danmark.

Danmark er mit land
- Det sagde min far heldigvis ja tak til, for i dag er Dan-
mark mit land, mit hjem. For nogle år siden var jeg 
i Irak for at besøge familie, men jeg længtes hurtigt 
efter at komme hjem til Danmark, fortæller Ahmed 
med sit vindende smil, mens han med glæde tænker 
tilbage på sit år på Hjørring Ny 10.
- Den gode oplevelse havde meget med lærerne at 
gøre. Jeg oplevede, at lærerne havde fokus på den 
enkelte, selv om vi var mange i klasserne. Desuden 
var det en kæmpe fordel, at vi kunne komme i praktik 
og snuse til forskellige fag, siger Ahmed, der efter 10. 
klasse gennemførte den to-årige HG på handelssko-
len og efterfølgende kom til Garant i Hjørring som 
elev.

Jeg elsker mit arbejde
- Da jeg var færdig med min elevtid, blev jeg tilbudt 
fast ansættelse, og det har jeg ikke fortrudt et sekund. 
Garant på Frederikshavnsvej er en fantastisk arbejds-

10. KLASSE 
GAV SIKKERHED
Ahmed Hussein er gulvkonsulent hos Garant i Hjørring – 
salg har altid haft hans store interesse

Ahmed Hussein tænker med glæde tilbage 
på sit år i Hjørring NY 10.

12
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- Vi havde rigtig gode lærere på Hjørring Ny 10., og 
det sidste år i folkeskolen gjorde mig mere moden 
og selvstændig – noget som jeg helt klart kan tage 
med mig i min leder trainee-uddannelse hos COOP.

Elevplads hos SuperBrugsen
Efter handelsskolen fik Kenneth Sørensen elevplads 
hos SuperBrugsen i Løkken, og selv om nogen måske 
vil synes, at jobbet i en stor og travl dagligvarebutik 
med lange arbejdsdage og weekendvagter ikke er 
det mest attraktive i verden, så er Kenneth så glad for 
sin beslutning, at han også gerne bruger noget af sin 
fritid i butikken eller på kontoret.
- For mig er arbejdet i SuperBrugsen lidt af en livsstil. 
Jeg kommer rundt i alle afdelinger og får ansvar. Jeg 
bestiller varer og i sommer havde jeg syv ungarbej-
dere, som jeg skulle være chef for og sætte i arbejde. 
I en travlt butik med 130 på lønningslisten i sommer-
perioden gælder det om at holde tungen lige i mun-
den, smiler Kenneth, der veksler sin travle hverdag i 
butikken i Løkken med skoleophold på COOPs eget 
uddannelsescenter i Odense.
- Jeg havde aldrig tænkt på eventuelt at gå på gym-
nasiet. Flere af mine venner er håndværkere, og på 
Ny 10. fik jeg også snust til forskelligt håndværk, men 
jeg er super glad for, at jeg valgte det helt rigtige for 
mig, understreger Kenneth.

20-årige Kenneth Sørensen havde et klart mål, da 
han stemplede ind på Hjørring Ny 10. på Norgesvej. 
Han ville løfte sine karakterer, og så ville han gerne 
være mere sikker på, hvilken vej han skulle fremover. 
Efter et år i 10. klasse kunne han vinge begge mål af.
- Jeg havde hørt en masse godt om Hjørring Ny 10., 
og jeg var tiltalt af muligheden for at komme ud i 
praktik. Desuden så jeg frem til det sociale med mas-
ser af gruppearbejde, men det var studievejlederen, 
der gjorde forskellen. Jeg vidste godt, at jeg gerne 
ville beskæftige mig med salg eller indkøb, men det 
var samtaler med studievejlederen, der gjorde, at jeg 
efterfølgende valgte to år på EUX Business, fortæller 
Kenneth Sørensen, der tilbragte de første ni år af sin 
skolegang på Bagterpskolen.

STUDIEVEJLEDER 
GJORDE FORSKELLEN
Kenneth Sørensen er i fuld gang med at gennemføre 
COOPs leder trainee uddannelse

Samtaler med studievejlederen 
på Hjørring NY 10. blev anledningen til, 
at Kenneth Sørensen nu er elev i Super-
Brugsen i Løkken og i gang med en 
traineeuddannelse på COOPs eget 
uddannelsescenter.
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Allerede da Torsten Ussing for 20 år siden arbejdede 
som lærer på skolen i Aabybro var han involveret i 
SSP - Skole, Socialforvaltning og Politi – så derfor lå 
det lige til højrebenet, at han skulle fortsætte arbej-
det, da han som en af de første blev ansat på Hjørring 
NY 10.
- Her på skolen viser vi eleverne, at vi ikke er ligeglade 
med dem. Vi tager alle alvorligt. Derfor har jeg også 
mange gange hentet elever, der havde ”glemt” at 
møde til undervisning. Hvis de ikke svarede på te-
lefon, kørte jeg ud og hentede dem, og selv om de 
åbnede døren kun iført underbukser, har jeg aldrig 
mødt en sur mine. Man kan selvfølgelig sige, at det 
er elevernes eget ansvar at møde op, fordi de selv har 
valgt at gå her. Men så er vi jo lige præcis ligeglade, 
gør Torsten Ussing opmærksom på.
Selv om han officielt gik på frivillig pension i oktober 
2020, så er Hjørring NY 10. krøbet så meget ind under 
huden, at han stadig er tilknyttet nogle enkelte funk-
tioner på skolen. Han underviser bl.a. i 1. hjælp og er 
tilknyttet to-sprogsklassen og ungdomsskolen, hvor 
han underviser i udeliv.
- Jeg underviste i dansk og samfundsfag og var des-
uden sammen med gode kolleger med til at bygge 
friluftsliv op som valgfag. Jeg er meget udemenne-
ske og for mig har der været masser af stjernestunder, 
når vi har siddet og snakket sammen med eleverne 
omkring et bål midt om natten. Så har vi følt nærvæ-
ret, ligeværdet, respekten for hinanden og værdien af 
fællesskabet meget intenst.
Torsten Ussing har en fortid som divisionsspiller i fod-
bold hos Hjørring IF, og derfor var det også naturligt, 
at det var ham, der trådte til som træner, når skolens 
fodboldhold stillede op i den landsdækkende turne-
ring for skolehold. Desuden har han været en af de 
faste ankermænd på de årlige skiture i Norge, som 
både lærere og elever har set frem til.

Alternativ til efterskole
- Jeg var tiltrukket af idéen og aldersgruppen, da jeg 
i sin tid søgte en stilling på Hjørring NY 10. For mig 

– som for eleverne – er skolen et godt alternativ til 
et år på efterskole. På Hjørring NY 10. er vi tæt på ele-
verne. Vi møder dem og tager dem alvorligt i løbet af 
skoledagen, og mange af dem møder vi igen i ung-
domsskolen, så vi er faktisk rigtigt meget sammen, 
gør Torsten Ussing opmærksom på.
- Og så har jeg selv fem børn, så i mange år har jeg 
jo haft børn i samme alder som eleverne på skolen. 
Det har helt sikkert også afspejlet sig positivt i min 
forståelse for eleverne og deres situation – hvad end 
den måtte være, tilføjer han.

VI ER IKKE LIGEGLADE …
På Hjørring NY 10. mødes eleverne i øjenhøjde, 
og alle bliver taget alvorligt

For Torsten Ussing leves livet bedst ude, og 
han var sammen med gode kolleger med til at 
bygge friluftsliv op som valgfag.
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ret og konsekvenserne af de valg, de eventuelt har 
truffet, understreger Michael, der har en personlig 
samtale med mange elever om deres forventninger, 
inden de begynder i skolen, lige som han er en synlig 
leder, når han dumper ind og følger undervisningen 
i klassen eller spiser morgenmad sammen med ele-
verne på Torvet.

- Vi var optaget af at skabe en god skole, og vores 
udgangspunkt var at være nye og ikke at være fol-
keskole.
Sådan husker Christina Birch Mogensen - den første 
medarbejder som Anni Stilling ansatte. Sammen 
skulle de udstikke den pædagogiske retning for den 
banebrydende Hjørring NY 10.
Og selv om Michael Jensen blev ansat 14 år senere 
som afløser for Christina Birch Mogensen, der i dag er 
skoledistriktsleder på Auning Skole på Djursland, så 
er opgaven faktisk akkurat den samme.
- En del af min opgave som skoleleder er nemlig at 
sætte de bedste hold af både elever og lærere og 
sammen med lærerne lægge skinnerne ud mod den 
bedste læring og undervisning for eleverne, påpeger 
Michael, der bl.a. har en fortid som skoledistriktsleder 
på Tårs Skole, og som blev tiltrukket af muligheden 
for at komme til at arbejde tættere sammen med de 
ældste elever.
- På Hjørring NY 10. får vi mange forskellige elevtyper, 
men for alle er det vigtigt at blive medlem af et for-
pligtende fællesskab.

Ansvar
- Vi ønsker at give eleverne ansvar. Ikke blot fordi de 
kommer her af egen fri vilje, men fordi det at lære at 
tage ansvar er en del af vejen mod at blive voksen. 
Det kræver ansvar at være med til at få fællesskabet 
og det sociale liv til at fungere. Nogle af eleverne har 
måske ikke været vant til at være med i et fællesskab. 
Det bliver de her, men det kræver også, at de er med 
til at tage ansvar og samtidig lærer at håndtere kon-
sekvenserne af de valg og fravalg, de træffer, siger 
Christina.
- Derfor er det også elevernes ansvar selv at melde 
sig syge. Det er ikke mors ansvar. Ser vi eventuelt et 
mønster i deres fravær, så snakker vi først med eleven. 
Det er i første omgang eleverne, der forholdes ansva-

OPTAGET AF 
AT SKABE EN GOD SKOLE
Christina Birch Mogensen og Michael Jensen er forhenværende 
og nuværende skoleleder – og afsættet er stadig det samme

Skoleleder Michael Jensen har en arbejdsdag, der veksler 
mellem at være på kontoret og at være en synlig leder i 
klasserne og på Torvet.
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Spejlet
- Mange af eleverne er mega målrettet. De går efter 
at få så og så høje karakterer, fordi de skal på den eller 
den ungdomsuddannelse, og her sætter vi så et spejl 
op foran ansigtet på dem – billedligt talt – for de fle-
ste har jo en forestilling om sig selv. De ser sig selv 
på en bestemt måde, men det er jo slet ikke sikkert, 
at vi ser på dem på samme måde. Måske stemmer 
deres billede af sig selv slet ikke med virkeligheden. 
Måske skal de ikke gå efter de karakterer. Måske er 
deres karakterer flotte og fuldt tilstrækkelige. Så skal 
vi fortælle dem om det spejlbillede, vi ser og pege 
på nogle områder, de måske med større fordel kan 
sætte ind på, forklarer Christina og Michael.
- Og det er jo en af styrkerne ved 10. klasse. Her kan 
eleverne vælge noget og dygtiggøre sig på en måde, 
som de ikke kunne i folkeskolen. De kan fordybe sig 
i projekter, som de selv vælger, og de får en hverdag, 
hvor 45 minutters matematik ikke nødvendigvis af-
løses af 45 minutters engelsk. For her lærer eleverne, 
at hverdagen i det virkelige liv ikke er skemalagt og 
følger en fast struktur. Her er dagen temalagt. Der 
er jo ingen arbejdspladser, hvor man gør præcis det 
samme hver mandag kl. 9.45, og det giver ingen me-
ning at bruge 45 minutter på en opgave, hvis den 
kan løses på et kvarter, påpeger de.

Christina Birch Mogensen blev 
ansat som skoleleder på Hjørring NY 10. 
I dag er hun skoledistriktsleder på 
Auning Skole på Djursland.
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En del af idégrundlaget bag Hjørring NY 10. er, at 
folkeskolens traditionelle fagområder og klassetænk-
ning ikke længere er tilstrækkelig. Det moderne sam-
fund stiller nemlig krav til andre kompetencer end 
de snævert faglige, og her får partnerskabstanken en 
helt central rolle.
- I de seneste 20 år har Hjørring NY 10. selvfølgelig 
gennemgået en udvikling baseret på vores erfarin-
ger med nye måder at betragte elevernes sidste år 
i folkeskolen på. Men det pædagogiske fundament, 
måden, vi er sammen på og kigger på hinanden, har 
ikke forandret sig. Derimod har vi formået at udvikle 
på partnerskabstanken, altså på hvordan vi så at sige 
inddrager de andre i landsbyen på at opdrage eller 
uddanne den unge, siger Anni Stilling.

Partnerskaber
Partnerskabs-tanken har helt fra begyndelsen været 
skrevet ind i forudsætningerne for Hjørring NY 10. 
som en kvalificerende sammenhæng mellem skole, 
hjem og lokalsamfund – det vil sige virksomheder og 
kultur- og uddannelsesinstitutioner. Alle parter skal 
opfatte hinanden som alliancepartnere, der har en 
rolle i arbejdet med at sikre de unge optimale mu-
ligheder for trivsel og udvikling, både fagligt og per-
sonligt. Partnerskaber er nødvendige for at honorere 
fremtidens krav til kompetencer og kvalifikationer, 
og fordi den uddannelsesmæssige indsats nemlig 
ikke slutter, når den unge ender på en arbejdsplads. 
Partnerne kan være behjælpelig med at definere og 
evaluere eksempelvis elev-projekter, så projekterne 
bliver så realistiske som muligt. De kan også give en 
anden respons end skolens lærere, fordi de kommer 
fra det ”virkelige liv” udenfor skolen.
- Samarbejde med ikke mindst EUC Nord er udviklet 
over årene. Vi har eksempelvis udviklet innovations-
projekter sammen, og vi har sparret om den mest 
optimale brobygning, hvad eleverne skal opleve, og 

hvordan vores lærere kan arbejde sammen med un-
derviserne på EUC Nord. Det samme har vi gjort med 
SOSU Nord og gymnasierne i Hjørring, forklarer Anni 
Stilling, der glæder sig over, at flytningen til Norges-
vej og den gamle Holmegårdsskolen gav Hjørring NY 
10. andre muligheder.

PARTNERSKABER I ÅBENT 
OG AKTIVT SAMSPIL
I 2012 blev Hjørring NY 10 en del af et
ungdomscenter med værdifulde synergier

Samarbejde med ikke mindst EUC Nord er 
udviklet over årene. Skolerne har eksempelvis udviklet 
innovationsprojekter sammen og sparret om den 
mest optimale brobygning.
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Hjørring Ungdomscenter
- Selv om skolen var noget nedslidt, og vi derfor har 
foretaget rigtig mange fysiske ændringer af lokaler-
ne, så kom vi til et sted, der var bygget som en skole. 
Vi har så tilføjet bl.a. dramasal, Torvet med et aktivt 
ungemiljø og lokaler til klubben. Vi har på Norgesvej 
udviklet det tætte samarbejde med ungdomsskolen 
i kraft af det i 2012 tidligere etablerede Hjørring Ung-
domscenter, som netop rummer både 10. klasse og 
ungdomsskolen.
- Elevtallet på Hjørring NY 10. er alle 20 år gået op 
og ned, næsten synkront med konjunkturerne i sam-
fundet. Det betyder, at vi naturligvis som en ansvarlig 
skole har været nødt til at tilpasse os. Vi har nogle helt 
vildt dygtige lærere, der brænder for skolen og må-
den at drive skole på. For at sikre den højt kvalifice-
rede stab af lærere, har nogle af dem fået mulighed 
for at kombinere nogle af deres store interesser ved 
at undervise i ungdomsskolen, samtidig med at de 
underviser i 10. klasse. Det giver rigtigt god mening 
for alle, fastslår Anni Stilling.

Anni Stilling og Christina Birch Mogensen er klar til at 
byde de første elever velkommen i Dronningensgade.

I 2011 flyttede skolen ind på Bistrupvej 
og håbet var en varig løsning.

FLYTNINGER
Da Hjørring NY 10. blev en realitet i 2001, flyt-
tede skolen ind i to bygninger, der knap var 
færdig til at modtage de 186 elever. Adressen 
var dengang Dronningensgade 31 og 32. 
I 2008 flyttede 60 elever ind i den tidligere 
børnehave i Christiansgade.
I 2011 rykkede skolen til Bistrupvej 3, der tidli-
gere havde huset Vendsyssel Sygeplejeskole. 
På Bistrupvej fik 10. klasse fine forhold og hå-
bet var en varig løsning.
Sådan skulle det ikke gå, for allerede i 2015 
kørte flyttebilerne ind på Bistrupvej for at 
fragte Hjørring NY 10. til den tidligere Holme-
gårdsskole på Norgesvej.
- Uanset hvornår vi har været nødt til at flytte, 
har vi taget det guld med os, som vi har sam-
let gennem tiden. Vores DNA er flyttet med 
hver gang, og jeg plejer at sige, at de kan give 
os et kosteskab, så skal vi nok lave en skole, 
smiler Anni Stilling, der ikke alene er skoledi-
striktsleder for Hjørring Ungdomscenter men 
også for Hjørringskolen.
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Med elever aktuelt fra Thailand, Eritrea, Uganda, Syri-
en, Grønland, Filippinerne og Litauen har to-sprogs-
klassen gennemgået en rivende udvikling på bare 
nogle få år.
- Da jeg begyndte i to-sprogsklassen for 13-14 år si-
den var der bare én elev. I år er der 14, smiler Rikke 
Bech Larsen, der er elevernes primære holdepunkt 
i arbejdet med at lære dansk og være borger i det 
danske samfund.
- Dengang fik vi erfaring, mens vi underviste. Nu har 
vi meget mere erfaring og undervisningen er derfor 
blevet mere formaliseret.

Lærer eleverne at tale dansk
- Vores primære sigte er at lære eleverne at tale dansk 
og gøre dem klar til at begynde på en ungdomsud-
dannelse. Vores elever er de eneste, der går på skolen 
i mere end ét år, og deres faglige afsæt er utroligt 
forskelligt, men deres fælles udfordring er, at de selv-
følgelig ikke taler dansk. Men vi har også elever, der 
aldrig har prøvet at gå i skole. De kommer fra lande, 
hvor børnene skal arbejde og ikke bruge tid på at gå 
i skole, så de kan hverken læse eller skrive. Alt i skolen 
er nyt for dem, men heldigvis er de meget interesse-
ret i at lære, så det er rigtigt dejligt også at arbejde 
med de børn, understreger Rikke Bech Larsen.

Et meget givende job
- Jeg har, sammen med mine kollegaer, et meget gi-
vende job. Vi er jo også vigtige personer i elevernes 
udvikling mod at blive borgere i det danske samfund, 
og det er skønt at se, når eleverne udvikler sig, tilføjer 
hun.
I to-sprogsklassen arbejder eleverne med dansk, 
matematik, billedkunst, musik, bevægelse og krops-
sprog.

BEGYNDTE MED ÉN ELEV
Rikke Bech Larsen lærer eleverne i to-sprogsklassen 
at tale dansk og at bo i Danmark

Rikke Bech Larsen hjælper elever med 
udenlandsk baggrund til at tale dansk og 
blive borgere i det danske samfund.

To-sprogsklassen på tur.



Natcha Henriksen på 16 år er født og opvokset i 
Thailand, i den nordlige del af landet ikke så langt fra 
nabolandet Laos. I Thailand mødte hendes mor en 
dansk mand, som hun blev gift med, og derfor har 
Natcha boet i Bindslev i tre år.
- Jeg boede i Thailand, til jeg var 13 år, og derfor talte 
jeg ikke dansk, da jeg kom til Danmark. Jeg gik i Sin-
dal Skole i et år, og her talte jeg engelsk med lærer-
ne, men allerede da jeg begyndte i to-sprogs klassen 
på Hjørring NY 10. i 2020 kunne jeg hurtigt tale en 
smule dansk. Det var som om de danske ord lå skjult 
inde i mig og pludselig kom frem. Nu bliver det bare 
hurtigt bedre og bedre, fortæller Natcha på et meget 
flot dansk.

Glad for at gå i to-sprogs klassen
- I Thailand begyndte jeg i skole allerede som 2-3 
årig, en blanding af skole og børnehave. Her havde 
vi også sprogundervisning, så foruden thai taler jeg 
også lao, som er det sprog, man taler i Laos – det er 
i øvrigt ikke så forskelligt fra thai - en lille smule kine-
sisk og lidt engelsk.
Planen er foreløbig, at Natcha skal fortsætte i 10. klas-
se og herfra videre på en ungdomsuddannelse.
- Jeg drømmer om at blive politibetjent, smiler hun.
Natcha er glad for at gå i to-sprogs klassen. Hun er 
faldet rigtigt godt til og snakker godt med de andre 
i klassen. Når hun ikke går i skole, har hun fritidsjob 
hos den lokale købmand og hygger sig ellers sam-
men med gode venner.

VIL GERNE VÆRE POLITIBETJENT
Natcha Henriksen stammer fra Thailand og har kun boet i Danmark 
i tre år – i to-sprogs klassen lærer hun at tale dansk

16-årige Natcha Henriksen er født og opvokset i Thailand, 
men hun drømmer om at blive politibetjent i Danmark.

Samuel.

Senait, Bisrat og Winer.

Natcha kommer fra det nordlige Thailand tæt på grænsen 
til Laos og taler derfor også lao – desuden en smule kinesisk 
og lidt engelsk. Nu er hun godt på vej til også at tale dansk.
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- Jeg vil være frisør.
Den meget modne og skråsikre besked afleverede 
Camilla Esman til sine forældre, da hun var bare seks 
år. Og selv om der sker meget i vores liv på 10 år, så 
fraveg Camilla ikke fra beslutningen.
- Jeg var 100 pct. sikker på, at jeg skulle være frisør, 
og det mest oplagte var måske at komme i lære ef-
ter 9. klasse på Højene Skole, men jeg valgte alligevel 
at tage 10. klasse med. Og det er jeg rigtig glad for i 
dag. Jeg havde brug for, at der skulle ske noget nyt, 
og jeg opdagede, at jeg faktisk var glad for at gå i 
skole. Jeg fik nye lærere, jeg fik bedre karakterer, og 
jeg blev endda elevrådsformand. Det passede meget 
godt til, at jeg er sådan en, der gerne vil have kontrol 
og indflydelse, men jeg har også et stort omsorgs-
gen og vil gerne, at andre skal have det godt. Som 
elevrådsformand kunne jeg være med til at sikre for-
udsætninger for, at vi kunne have et godt år i Ny 10, 
påpeger Camilla Esman, der også blev hjulpet afsted 
på karrierens vej i det sidste skoleår.

Hjælp til praktik
- Jeg fik hjælp til at komme i praktik i en frisørsalon, 
og jeg fik hjælp til at få en elevplads i den samme 
salon efterfølgende. For fire år siden overtog jeg Sa-
lon Inger i Løkken bare nogle få meter fra Torvet i ba-
debyen, hvor jeg har fem medarbejdere, inklusiv to 
elever, fortæller Camilla, der i dag er 27 år og har en 
datter på halvandet år.
- Som unge tog vi i byen i Løkken, men jeg kunne da 
aldrig drømme om at flytte til byen. Ikke på vilkår. I 
dag elsker jeg Løkken, og jeg kunne aldrig drømme 
om at flytte herfra. Salonen går rigtigt godt. Jeg re-
noverede og byggede totalt om, da jeg overtog den. 
Kunderne strømmer til, og rent faktisk har vi for lidt 
plads, så jeg leder med lys og lygte efter den perfekte 
placering, for vi skal være så tæt på bymidten som 
overhovedet muligt for at have den rigtige synlig-
hed, understreger hun.

FRA 10. KLASSE 
TIL EGEN FRISØRSALON
Camilla Esman udlever sin drøm og har fem 
ansatte på sin salon i Løkken

Camilla Esman er 27 år og driver sin egen frisørsalon 
i Løkken med fem medarbejdere.
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De første seks år af sin skolegang, tilbragte Kresten 
Møller Pedersen fra Sindal på en specialskole i Aal-
borg. Kresten er spastiker, men mange er meget hår-
dere ramt end ham, så de følgende tre år fik han lov 
at gå i Sindal Skole.
- Min drøm var at komme på gymnasiet og efterføl-
gende læse til journalist. Alligevel deltog jeg i et in-
troduktionsarrangement på Hjørring Ny 10., og her 
var de dygtige til at ”sælge” et skoleår i 10. klasse, så 
jeg valgte at tilbringe et år på Bistrupvej. Det blev 
mit bedste skoleår nogensinde. Her oplevede jeg 
kæmpe rummelighed, både hos lærerne og de an-
dre elever. Jeg oplevede, at jeg ikke var til besvær. For 
første gang blev jeg set som eleven Kresten og ikke 
som handicappede Kresten, fortæller Kresten, der ef-
ter 10. klasse valgte en to-årig HG på Frederikshavn 
Handelsskole.

På kontor
- Jeg besluttede, at jeg gerne ville på kontor og var 
heldig at få en elevplads hos Skat. Efter elevtiden 
blev jeg den 1. januar 2017 fastansat og arbejder nu 
30 timer om ugen som sagsbehandler hos Toldsty-
relsen i Hirtshals.
Skrivekløen har stadig tag i ham, og i foråret debute-
rede han efter to års forarbejde med selvbiografien 
”Jeg er da normal”, som kan købes i boghandlen, og 
som han snart selv indlæser som lydbog. Desuden 
pusler han med tanker om en roman.
- I min fritid træner jeg i motionscenter, går i svøm-
mehal, overnatter i shelter sammen med min hjæl-
per, der også er med, når jeg springer i faldskærm, 
smiler Kresten, der desuden har en drøm om at kom-
me ud at dykke.

Brug for mandehørm
- Jeg tænker med stor glæde tilbage på mit år i Hjør-
ring Ny 10. og vores sociale fællesskab. Jeg har da 
også stadig kontakt med flere af klassekammerater-
ne, som jeg mødes med. Jeg har brug for mande-
hørm, fordi jeg igennem hele min barndom altid var 
i hænderne på kvinder.
Hvis det er muligt, vil Kresten også gerne bruge tid 
på at være mentor for andre handicappede og være 
en rollemodel, som andre kan spejle sig i.
- Jeg er godkendt til at have en hjælper, og der er 
noget, som jeg har brug for hjælp til. Men i det store 
og hele forsøger jeg at leve så normalt som muligt, 
smiler han.

HØJT TIL LOFTET 
PÅ HJØRRING NY 10
26-årige Kresten Møller Pedersen er netop debuteret 
som forfatter med en bog om sig selv

På Hjørring NY 10. blev Kresten Møller Pedersen for første 
gang set som eleven Kresten og ikke som handicappede 
Kresten. Nu har han skrevet en bog om sit liv.
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Når Zaida Kristensen er ude, er hun i sit rette element. 
Derfor var det også fuldstændig perfekt for hende, 
da hun for 10 år siden fik mulighed for at blive en del 
af lærerkollegiet på Hjørring Ny 10. Her kunne hun 
nemlig tilbringe noget af tiden udendørs sammen 
med eleverne i idræt, som ikke er idræt i traditionel 
forstand.
- Jeg underviser i matematik og pøle-aktivitet, fortæl-
ler hun med et grin og tilføjer, at hun selv er et lege-
barn, der gerne kaster sig over alt udendørs aktivitet 
som eksempelvis klatring eller en hæsblæsende tur 
på mountainbike. Og selvfølgelig har hun et shelter 
hjemme i baghaven.

Anvendt matematik
Matematik kan for mange være en abstrakt størrelse, 
hvor det ikke altid er umiddelbart gennemskueligt, 
hvad ligninger og geometriske figurer skal bruges til.
- Derfor praktiserer jeg også så vidt muligt anvendt 
matematik, hvor vi sætter faget ind i en praktik sam-
menhæng, som eleverne kan forholde sig til. Og tal 
og formler kan også sagtens kombineres med aktivi-
tet udendørs, hvis vi f. eks. skal regne ud, hvor langt 
der er fra toppen af klatrevæggen til jorden og der-
med, hvor meget reb vi skal bruge, påpeger Zaida.

Klatring
Klatring er valgfag på skolen, der har egen klatrevæg 
på Bistrupvej og desuden mulighed for træklatring. 
Klatring tilbydes i blokke á tre timer.
- Klatring rummer rigtig mange facetter. Udover tek-
nik og styrke handler klatring også om at tage ansvar, 
både for egen sikkerhed og andres og få en forståelse 
af, at det er afgørende vigtigt, at vores grej er i orden. 
Ellers risikerer vi at komme til skade. På den måde 
kombinerer vi bevægelse med teambuilding, hvor 
holdet ikke kan præstere maksimalt, hvis vi ikke alle 
udfylder vores rolle og tager vores opgave alvorligt, 
understreger hun.
- For mig er relationsarbejde vigtigt. Jeg tager altid 

udgangspunkt i det positive og arbejder for at være 
med til at skabe en tryg base for eleverne. Når vi er 
sammen i nuet og oplever noget godt sammen, kan 
vi sænke skuldrene. Det er der meget dannelse i, sy-
nes jeg.
Udover at undervise i Hjørring Ny 10., er Zaida Kristen-
sen desuden tilknyttet Hjørring Ungdomsskole, hvor 
hun – selvfølgelig – også underviser i pøle-aktivitet.

PØLE-AKTIVITET PÅ SKEMAET
Zaida Kristensen deler gerne sin passion 
for et aktivt udeliv med eleverne

Zaida Kristensen er en rigtig ude-pige, så det er 
ikke overraskende, at hun underviser i pøle-aktivitet, 
som hun kalder det.
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I Danmark har vi en ambition om, at alle 25-årige i 
2030 skal have gennemført en ungdomsuddannel-
se, være i uddannelse eller beskæftigelse. I Hjørring 
Kommune rækker ambitionerne videre med Unge-
garantien.
På Hjørring NY 10. har individuel vejledning mod 
elevernes videre færd i livet altid været et centralt 
fokusområde, hvor de unge i et tæt samarbejde 
med kontaktlærer og vejleder gør sig klart, hvad det 
personlige udbytte af skoleåret skal være. Bo Diget 
var fra 2007 til 2016 UU-vejleder på skolen og hjalp 
eleverne med at pege på mulige uddannelser eller 
erhverv, som matchede elevens interesser og faglige 
potentialer.

Vejledningen delt op i to
I dag er vejledningen delt op i to, hvor Lone Olsen er 
såkaldt UE-vejleder, og Charlotte Høygaard Hansen 
er karrierelæringsvejleder og praktikkoordinator.
- Opgaven har udviklet sig, og mulighederne er ble-
vet endnu flere. Som uddannelses- og erhvervsvej-
leder hjælper jeg de unge med at finde relevante 
uddannelser, det være sig eksempelvis boglige på 
gymnasiet eller HF eller erhvervsfaglige på bl.a. EUC 
Nord. Men vi har også en forpligtelse overfor de ele-

ver, som måske ikke er klar til en ordinær uddannelse. 
Her kan vi hjælpe dem med anden uddannelse eller 
egentlig arbejde i stedet, forklarer Lone Olsen, der er 
ansat på Hjørring Kommunes Jobcenter og tilknyttet 
Hjørring NY 10., hvor hun hjælper eleverne med at 
lægge individuelle planer og deltager i møder med 
forældre.
Charlotte Høygaard Hansens vejledning er mere ret-
tet mod lærerne, således at skolen understøtter, at 
eleverne modtager en undervisning, der læner sig 
op ad det lokale erhvervsliv. Desuden har hun tæt 
tilknytning til de mange lokale virksomheder, der er 
en del af den unikke Hjørring-model Ungegarantien, 
hvor en lang række virksomheder stiller sig til rådig-
hed som bl.a. praktikværter.

Ressourcestærke udfordres
- Tidligere rettede vejledningen sig mod dem, der 
umiddelbart havde mest behov for den, men i dag er 
holdningen, at alle skal have vejledning. Også dem 
der er ressourcestærke og måske allerede ved, at de 
eksempelvis skal på gymnasiet for at tage en videre-
gående uddannelse. De elever skal også udfordres på 
deres valg, således at vi sikrer, at også de kommer godt 
på vej, understreger vejlederne på Hjørring NY 10.

HJÆLPER MED AT VISE VEJ
Elevernes videre vej mod voksenlivet har altid været et 
fokusområde på Hjørring NY 10.

Bo Diget var UU-vejleder på Hjørring NY 10. fra 2007 
til 2016. Her er han i godt selskab med UE-vejleder 
Lone Olsen (tv) og karrierelæringsvejleder og praktik-
koordinator Charlotte Høygaard Hansen.



- Hvis man ønsker, at noget skal ske, må man gøre en 
indsats selv.
Og det gjorde han så. 
Flemming Jensen har haft tre børn, der valgte at gå i 
Hjørring Ny 10., og derfor var det for ham fuldstæn-
dig naturligt, at han rakte fingeren op, da der var valg 
til skolebestyrelsen. Akkurat som han havde gjort, da 
børnene gik i børnehave, og efterfølgende da de gik 
i folkeskole. 
Flemming Jensen kom med i bestyrelsesarbejdet på 
Hjørring Ny 10., da skolen havde lokaler i Dronnin-
gensgade og flyttede siden med på Bistrupvej.

Bestyrelsesarbejde
- Som medlem af skolebestyrelsen er man med til at 
ansætte personale, med til at godkende budgetter 
og lægge linjen for den daglige drift, lige som man 
i nogen grad også er med til at sætte et fingeraftryk 
på den pædagogiske linje. Men det er samtidig vig-
tigt at gøre sig klart, at man ikke sidder i bestyrelsen 
for ens egne børn men for alle børnene på skolen, 
understreger han.
Flemming Jensen er selv født på Gunderup Skole 
mellem Harken og Vrå. Hans mor var lærer på skolen, 
og hans far selvstændig tømrer. Flemming blev selv 
udlært tømrer og drev egen virksomhed i en årræk-
ke, indtil han for 11 år siden besluttede at skifte karri-
ere og blive faglærer på EUC Nord.

Et super tilbud
- Jeg synes, at Hjørring Ny 10. er et super tilbud til de 
unge, der ikke er klar til at begynde på en ungdoms-
uddannelse. Ny 10. er et valg, de selv tager, og derfor 
er de også nødt til at lære, mener han.
Selv om det er syv år siden, at han trådte ud af besty-
relsen, har han stadig kontakt med Hjørring Ny 10.
- På EUC Nord har jeg de seneste fem år været en 

del af skolens brobygning til blandt andet Hjørring 
Ny 10., hvor eleverne gennem et særligt tilrettelagt 
introduktionsforløb får mulighed for at afprøve, hvad 
det vil sige at følge en ungdomsuddannelse.

MAN SIDDER DER 
FOR ALLE BØRNENE
Flemming Jensen har haft tre børn i Hjørring Ny 10. og har været 
med i bestyrelsen i 10 år, heraf halvdelen af tiden som formand

Flemming Jensen har tre børn, der alle har gået på 
Hjørring NY 10. Selv har han siddet i skolens bestyrelse 
i 10 år, fem år som formand.

27



Peter Boddum Jensen har altid været god til sprog, 
og fascinationen af Solens Rige mod øst førte ham i 
første omgang til at studere japansk på Aarhus Uni-
versitet. Men da udsigterne til et efterfølgende job 
med en universitetsgrad i de tre japanske alfabeter 
ikke så lys ud, valgte han det samme, som så mange 
andre i familien. Han blev lærer.
- Efter nogle år som vikar på Hjørring NY 10. og han-
dicapledsager, deltog min kone og jeg i et møde, 
hvor repræsentanter fra Sandnes i Norge fortalte om, 
hvor gerne de ville have danskere til at flytte til områ-
det og påtage sig ledige jobs. Vi søgte, og min kone 
fik straks ansættelse som leder af en daginstitution, 
mens jeg blev lærervikar. Vikariatet blev dog hurtigt 
vekslet til en fast stilling, og vi var i Norge i seks år, 
hvor jeg bl.a. fik udlevet min store passion for lystfi-
skeri. Vi valgte dog at flytte hjem til Hjørring, da min 
far blev alvorligt syg og desværre døde efterfølgen-
de, fortæller Peter Boddum Jensen., der i dag er ansat 
på SemaiSkolen.

Krudt i røven
- Jeg havde krudt i røven og trængte til at blive no-
get mere moden, og da mange af mine kammarater 
fra Lundergårdskolen valgte at gå på Hjørring NY 10., 
valgte jeg at gå med. Og vi havde et super-år. Skolen 
var netop blevet åbnet, så vi hjalp med at male, og vi 
havde mulighed for at spille Counter-Strike på helt 
nye maskiner. Vi var på studietur til Athen, og vi hav-
de nogle super dygtige lærere, der havde et virkelig 
godt tag på eleverne, husker han og tænker med 
glæde tilbage på de værdier, som skolen var grund-
lagt på – og som den stadig drives efter.
- Jeg synes, at skolen har nogle gode værdier, nemlig 
at her er der plads til alle, og at ”ingen kan alt, men 
alle kan noget”

EKSOTISK OMVEJ TIL KATEDERET
Peter Boddum Jensen var blandt de første elever på Hjørring 
NY 10. og tænker med glæde tilbage på skolens værdier

- Jeg synes, at Hjørring NY 10 har nogle gode værdier, 
nemlig at her er der plads til alle, og at ”ingen kan alt, 
men alle kan noget”, siger Peter Boddum Jensen, 
der selv er blevet lærer.
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Da Shadraq Nsoni gik i folkeskole i Vrå drømte han 
om at komme på handelsskole og få job i en butik. 
Men først ville han bruge et år i 10. klasse.
- Ét år mere i 10. ville klæde mig. Jeg havde brug for at 
blive lidt mere moden, og så ville jeg også gerne løf-
te mine karakter, især i dansk og matematik, fortæller 
Shadraq, der sammen med sin familie kom til Vrå fra 
det krigshærgede Angola i 2003. Egentlig stammer 
familien fra Den Demokratiske Republik Congo, men 
borgerkrige tvang familien til at flygte to gange, in-
den Vrå blev endestationen.

Bedre til det sociale
- Jeg var lidt usikker på, om jeg skulle vælge 10. klas-
se i Brønderslev eller i Hjørring. Jeg valgte Hjørring 
NY 10., bl.a. fordi min storebror havde gået der, siger 
Shadraq der ikke kun forbedrede sine karakterer men 
også udviklede sig meget som mennesker.
- Jeg blev bedre til det sociale og åbnede mig meget 
mere op som person. Jeg var genert og kendte ikke 
ret mange af drengene på skolen, men jeg kom i en 
super klasse. Og så havde vi nogle fantastiske lærere, 
som også var gode til at tage sig af mig, ikke mindst 
Torsten Ussing som hjalp mig meget med at være 
aktiv. 
- Året på Hjørring NY 10. hjalp mig også til ikke at 
blive skoletræt og give mig lyst til at uddanne mig 
videre, siger Shadraq, der ikke ser ud til at få en frem-
tid i en butik. Han nemlig netop begyndt at læse til 
pædagog på UCN i Aalborg, hvor han også bor.

Håndbold
Da han kom til Vrå, gik mange af drengene på hans 
alder til håndbold, så det skulle Shadraq også prøve. 
Hans talent i et håndboldmål blev hurtigt tydeligt, og 
i dag er han på kontrakt i ligaklubben Skive fH. Tidli-
gere har han spillet på Team Tvis Holstebros U18 hold 
og været på kontrakt i ligaklubben Lemvig-Thyborøn.

På Hjørring NY 10. lærte Shadraq Nsoni at åbne meget 
mere op og blive mere social. Som håndboldmålmand på 
topniveau har han til gengæld lært ikke at lukke bolde ind.

ÉT ÅR MERE VILLE KLÆDE MIG
Shadraq Nsoni spiller i dag håndbold på topniveau 
og læser til pædagog ved siden af
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For nogle er to tal, der skal lægges sammen, en nær-
mest uoverstigelig forhindring, mens andre, der er 
mere logisk velsignet, mærker adrenalinen suse ved 
udsigten til at løse komplekse matematiske udfor-
dringer. For dem alle bliver Matematikkens Dag en 
oplevelse, og for mange endda en øjenåbner.
Mette Sørensen Plug er en af Hjørring NY 10s. fem 
matematiklærere. Hun har været ansat på skolen helt 
fra begyndelsen for 20 år siden, og for hende er tal-
lenes verden hendes univers. Hun elsker matematik, 
men hun ved også godt, at der er rigtig mange, som 
har et anstrengt forhold til tal og samtidig har svært 
ved at se, hvad de skal bruge en andengrads ligning 
til, når de gerne vil være pædagog eller frisør.

Glæden ved matematik
- Jeg vil jo rigtigt gerne, at eleverne oplever glæ-
den ved matematik og får øjnene op for, hvor vigtig 
matematikken er for vores hverdag, og hvad vi kan 
bruge den til. Derfor tror jeg på projektorienteret un-
dervisning, hvor vi gerne bruger anvendt matematik. 
Vi forsøger at gøre tallene og udregningerne nærvæ-
rende og relatere til noget, som eleverne kan forhol-
de sig til, forklarer hun.
En af måderne er Matematikkens Dag, som har været 
en anderledes måde at arbejde med matematik på.

Matematikkens Dag
- Vi arrangerede Matematikkens Dag helt fra skolens 
begyndelse, hvor vi har inviteret elever fra hele kom-
munen til at komme og beskæftige sig med mate-
matik på en anderledes måde. Vores elever i 10. klas-
se får til opgave at udvikle spil til dem, der er yngre. 
Hvilke spil, de vil udvikle, bestemmer de selv. De be-
stemmer også, hvor svære udfordringerne skal være. 
Eleverne tager tit afsæt i noget, som de selv er gode 
til, og så fletter vi matematikken ind. I nogle tilfælde 
kan spillet efterfølgende blive en eksamensopgave 
for dem, fortæller Mette Sørensen Plug.

Når elever fra alle skoler i kommunen melder deres 
ankomst, er der brug for masser af plads – også fordi 
eleverne i 10. klasser har boder, som man kender fra 
et marked – så derfor har Matematikkens Dag været 
afviklet på Ungdomsskolen Godthåb eller i flere af 
Hjørrings sportshaller. Og selv om nogle måske bli-
ver lidt lange i blikket ved udsigten til en hel dag med 
matematik, så viser erfaringerne, at de fleste sjældent 
er til at drive ud af hallen, når arrangementet er slut.

MATEMATIKKEN HAR 
SIN EGEN DAG
Svære tal får mening, når skoleelever på alle klassetrin og fra 
hele kommunen mødes med Hjørring NY 10. som vært

Mette Sørensen Plug underviser i matematik og 
har været ansat på skolen i alle 20 år. Hun er en af 
tovholderne på Matematikkens Dag.
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BLANDT DE FØRSTE  TIL AT 
SÆTTE FOKUS PÅ TALBLINDHED
Talblindhed - dyskalkuli – er i dag en aner-
kendt diagnose, som betyder, at den pågæl-
dende mangler den grundlæggende evne til 
at forstå tal og mængder. Det vil sige, at det 
kan være svært at læse adresser og telefon-
numre og ikke mindst at kæmpe sig igennem 
en matematiktime i skolen.
Nu testes eleverne allerede i 4. klasse for even-
tuel talblindhed, men sådan har det langt fra 
altid været. Faktisk har Mette Sørensen Plug 
sammen med matematiklærere fra Hjørring 
Gymnasium været blandt pioneerne i Dan-
mark i arbejdet med talblindhed, og hun var 
med til at udvikle en særlig nordjysk test.
- Talblindhed findes i forskellige grader og har 
ikke nødvendigvis noget med matematisk for-
ståelse at gøre, fortæller Mette Sørensen Plug.
Forskerne skønner, at mellem 1 og 6 pct. af 
den danske befolkning lider af talblindhed.
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Mona fra Tårs blev forlovet på en parkeringsplads i 
Dronningensgade i Hjørring. Helt nøjagtigt i den an-
den parkeringsbås ved Hjørring NY 10. Og den episo-
de illustrerer ganske godt, hvordan skolen kryber ind 
under huden på dem, der arbejder der, og på dem 
der kommer som elever. Skolen får en plads i deres 
liv og bliver en del af deres identitet.
Mona Bach Nielsen er uddannet på kontor og be-
gyndte egentlig som vikar på skolen i otte timer om 
ugen.
- Og nu har jeg været der i mere end 15 år og er 
primært sekretær for 10. klasse, fortæller Mona, der 
karakteriserer sig selv som en dynamisk blæksprutte.

Fælles ansvar i sekretariatet
- Vi er i alt fem sekretærer i organisationen, Hjørring 
Ungdomscenter og Hjørringskolen, med hver vo-
res ansvarsområde, og vi løser opgaver på kryds og 
tværs. Vi er f. eks. bindeled til lærerne, har kontakt 
til eventuelle sagsbehandlere og har styr på elever-
nes fravær. Vi løfter i flok og planlægger selv vores 
arbejdsdag.
Kontoret på Norgesvej ligner nogle gange Fredericia 
Banegård med et mylder af mennesker, som har for-
skellige ærinder og spørgsmål.

Hørt og set
- Jeg trives personligt bedst med masser af menne- 
sker og aktivitet omkring mig. Men det er vigtigt, at 
de unge ikke mærker, at vi har travlt. De skal tages 
alvorligt og lære, at de er på vej til at blive voksne og 
skal behandles som sådan. Det er vigtigt, og vi ople-
ver da heller ikke så sjældent, at tidligere elever lige 
stikker hovedet indenfor for at hilse på og fortælle, at 
på Hjørring NY 10. blev de både hørt og set, fortæl-
ler Mona, der betegner skolen som en arbejdsplads, 
hvor der er god plads til både personlig og faglig ud-
vikling, blandt andet gennem efteruddannelse.
Mona er valgt som arbejdsmiljørepræsentant af kol-
legerne, og derfor glæder det hende også, at der på 
arbejdspladsen er en god og åben kultur.

- Jeg synes, at vi er gode til at få nye ind i fællesskabet 
og til at bakke hinanden op. Hvis en medarbejder er 
sygemeldt, kan han eller hun godt regne med mas-
ser af opbakning og en buket blomster i ny og næ, 
smiler hun.

DYNAMISK BLÆKSPRUTTE
Mona Bach Nielsen begyndte som vikar på kontoret på Hjørring 
NY 10. – nu har hun været ansat på skolen i mere end 15 år

Mona Bach Nielsen er primært 
sekretær for Hjørring NY 10. og har 
været på skolen i 15 år.



Mens det på mange andre skoler er almindeligt, at 
den daglige rengøring foretages, enten før eleverne 
møder, eller når de er gået hjem, bliver der på Hjør-
ring NY 10. gjort rent, mens eleverne er i skole.
- Vi kalder det synlig rengøring, smiler Dinna Iskov 
Christensen. Hun er uddannet serviceassistent og 
har i 13 år været en del af skolens tekniske personale, 
som foruden hende omfatter yderligere tre i rengø-
ring, to pedeller og én i caféen.

Tæt forhold
- Vi tror på, at det har en positiv afsmitning, at ele-
verne kan se, at vi sikrer, at de kan få undervisning 
i rengjorte lokaler, og vi har et fint samarbejde med 
duksene, der sørger for, at stolene er sat op, at der er 
fejet og at skraldespandene er tømt.

- Når jeg er på arbejde, mens eleverne er her, får jeg 
også et tæt forhold til mange af dem. Mange vil ger-
ne snakke, og nogle betror sig endda til mig.
- Hos 10. klasserne skifter skemaet hele tiden, og 
når jeg så følger skemaet, betyder det jo, at to dage 
sjældent er ens. Det er rigtigt dejligt og afvekslende, 
siger Dinna, der dog heller aldrig har været bleg for 
at træde til og give en hjælpende hånd, hvor der har 
været behov for det.
- Jeg har i en periode hver morgen hentet en elev i en 
specialklasse. Jeg har været med på studieture og løst 
opgaver på kontoret. I øjeblikket giver jeg tit et nap 
med i caféen, når der er behov for det, fortæller hun.

Dinna Christensen har i 13 år været en del af skolens 
tekniske personale og er aldrig bleg for at give en hånd 
med, hvor der er behov for hjælp.

TO DAGE ER SJÆLDENT ENS
Dinna Iskov Christensen gør rent hos 10. klasserne – og 
giver ellers en hånd med, når der er behov for det
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Selv om 10. klasse som et ekstra år i grundskolen 
jævnligt er oppe til debat, så er skoledistriktsleder på 
Hjørring Ungdomscenter, Anni Stilling, ikke i tvivl om, 
at 10. klasse som koncept nok skal bestå.
- For vi afskaffer jo ikke de unge, der har brug for et 
ekstra år, inden de går videre ud i en ungdomsud-
dannelse eller til et arbejde, som hun påpeger.

Fundamentet består
- Det pædagogiske fundament, som vi har udviklet 
med Hjørring NY 10. består, men vi skal selvfølgelig 
huske at udvikle det løbende, så vi går i takt med det 
omkringliggende samfund. For vi er jo stadig mange 
interessenter, i de unges både personlige og fagli-
ge udvikling, mod at blive voksne og gode borge-
re i samfundet, tilføjer Anni Stilling og nævner i den 
forbindelse fordelen ved at have både uddannelses-, 
erhvervsvejleder, karrierelæringsvejleder og praktik-
koordinator tæt på samt Ungegarantien, som er helt 
unik for Hjørring Kommune.

Ungegarantien
Ungegarantien er et netværk af skoler, uddannelses-
institutioner og virksomheder i Hjørring Kommune, 
der arbejder sammen om at skabe de bedste vilkår 
for børn og unge indtil det fyldte 30 år. 
”Der er en positiv destination til alle unge i Hjørring 
Kommune”. Sådan lyder noget af budskabet i Unge-
garantien, og mange lokale virksomheder er allerede 
blevet Garantipartner i Ungegarantien og står klar til 
at åbne dørene og hjælpe med at finde ud af, hvilke 
muligheder, de unge har.
Langt hen ad vejen er det den tankegang, der ligger 
bag forudsætningerne for Hjørring NY 10., hvor man 
allerede for 20 år siden så nødvendigheden af at in-
kludere det omkringliggende samfund i den unges 
udvikling mod voksenlivet.

Fremtidssikret
- Derfor tror jeg også på, at det fundament, som vi 
skabte, inden vi sagde velkommen til skolens første 
186 elever, er fremtidssikret. Den dannelse og den er-
faring, som vi giver de unge til at vælge, og den tillid 
og tryghed, som vi tilbyder til dem, der har det lidt 
svært, vil stadig være levedygtig også fremover. For 
som sagt, så afskaffer vi jo ikke dem, der har brug for 
os, smiler Anni Stilling.

FUNDAMENTET ER 
FREMTIDSSIKRET
10. klasse som koncept skal nok bestå – vi afskaffer 
jo ikke de unge, der har brug for det ekstra år

- 10. klasse som ekstra år i grundskolen skal nok bestå. 
Vi afskaffer jo ikke dem, der har brug for os, gør Anni 
Stilling opmærksom på.



35



Her i Hjørring ligger en skole, hvis kendetegn er, den noget for sig.
Plads til alle, skæve og skrå, også plads til dig.
Du er velkommen her,
og du vil altid vide dit værd.
På HNX der gi’r vi dit liv 
fremtidsperspektiv. 

Her i Hjørring ligger en skole, hvor kundskab og indsigt er del af din dag.
Viden vil du tilegne dig gennem dine fag.
Vær åben og du får
et anderledes, spændende år.
Ja HNX er skolen for dig.
Læring bli’r til leg.

Her i Hjørring ligger en skole, hvor udvikling, selvværd og humor får liv.
Trygge rammer, plads til respekt, initiativ,
en følelse af “vi”
er vigtige værdier at gi’.
På HNX der vægter vi dig 
hjælper dig på vej.

Her i Hjørring ligger en skole, der stolt si’r farvel, når du videre går
mod din fremtid, rygsækken fuld, mod de voksne år.
Vi håber du får held
med livet, du har formet det selv.
Ja HNX vi hepper på dig 
på din fremtidsvej.

Her i Hjørring ligger en skole, hvis mærkedag fejres, den sag er da klar.
Tyve år i ungdommens tegn - du’ en superstar.
Som skole er du kendt,
vi hylder dig, det har du fortjent,
så HNX vi råber hurra - 
for vor jubilar.

Melodi: Laila Hart 
Tekst: Robin Haslund Buch & 
Anne Mette Nors. 2021.
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