
Tale til reception for afsluttende kontorelever 
 
Endeligt er vi nået så vidt – receptionen, hvor vi fejrer afslutningen af to lange, korte år. En 
sætning, der lyder umulig, med to modsættende ord, der trods dette siger alt om, hvordan vores 
læretid har været. 730 dage, der er fløjet forbi. Nogle dage har været lange og andre er suset 
forbi, så vi næsten tabte pusten.  
 
Kontorelevstillingen er i virkeligheden en to-årig passage fra en tilstand til en anden – overgangen 
fra ung til voksen, bekymringsfri til ansvarsfuld, ledig til ansat, fra eksisterende til medskabende. Vi 
er over to år rejst igennem afdelinger og opgaver, der har ændret vores verdensopfattelse og 
ændret os. Men det er ikke kun fakturaer, forvaltninger og forvaltningslov, der alene har ændret 
os.  
  
Lad mig hylde vores helte: De mennesker, der har stået som støtte, vejledere, kollegaer og 
medmennesker, og som har været uundværlige i de to år, hvor verden ikke har stået stille. Vi har 
fundet vejen sammen og hver for sig. På kontoret og derhjemme. Det har ikke været nemt, men 
ingen er lovet, at livet skal være let. Vi står i en vekselvirkning mellem at være i beskyttede 
stillinger med retten til at være ”nye” og fuldt ud medansvarlige ansatte i fuldtidsstillinger med 
opgaver, der har en indvirkning i borgernes liv. Vi er sat i jobbet med ”pas på mig i trafikken” 
kasketter på, og samtidigt har vi fået kørekort til hele systemet.  
 
Vi fejrer dagen i dag, men det er samtidigt en utroligt vemodig dag. Vi vidste ikke, at vi i denne 
ansættelse ville knytte stærke bånd med så mange dejlige individer. Antagelsen var, at vi skulle 
ansættes og udføre et job og klare en uddannelse. Men som det så ofte går med antagelser, ser 
man ikke helheden og man overraskes. Overraskes og overvældes. Hvordan kunne vi vide, at 
Aabenraa Kommune rummer mennesker, der rummer os? Vejledere og kollegaer, der beriger 
vores liv og tilfører os viden om det offentlige.  
Berigelsen er positiv, men den er produktet af både op- og nedture. Når det kommer til opgaver, 
der indebærer indblik i borgeres liv, bliver man oprørt og rørt, nysgerrig og klogere, ydmyg og 
stolt. Alle livets aspekter afdækkes i ansøgninger, fakturaer, underretninger, høringer, og 
referater. Tænk det regnede vi ikke lige med, at vi skulle opleve i noget så fladt som offentlig 
administration. 
 
Det er vemodigt at skulle tage afsked til forvaltningerne, afdelinger og kolleger, men i særdeleshed 
også til hinanden. Vi har i vores elevgruppe haft et fantastisk godt sammenhold, hvor vi har haft 
mange gode timer sammen. Det er i særdeleshed også noget Aabenraa Kommune har givet os – 
en mulighed for at være elever sammen med andre. Det har ikke været en rejse alene, og vi er 
taknemmelige for at have den berigelse yderligere i vores liv.  
 
Vi vil derfor benytte dagen til at takke jer alle for to fantastiske år, hvem ved, måske mødes vi igen.  
En tak går også til Annette Havmand, der har været med som vejleder, support og ansvarlig for os i 
tykt og tyndt, medvind og modvind, og med kyndige hænder har ført vejen for os ind i den 
offentlige forvaltnings verden.  

- Tak - 


