FINGRENE NED I FAGENE
Nedtællingen til huen, festerne og en lang sommer, er godt i gang, da Karriereguiden møder Esben Frette
Johnsen og Vitus Sydendal Flodgaard fra HTX på Slotshavens Gymnasium i Holbæk. Fremtiden ligger lyst
forude, der er 10 skoledage tilbage, men alligevel vil de to 18-årige gerne slå et kærligt slag for den uddannelse,
de snart er færdige med
Esben og Vitus kan se tilbage på
3 år fyldt med praktisk arbejde,
laboratorieforsøg, faglig fordybelse
og nye venner, der nu er gamle
venner. Men et af uddannelsens
højdepunkter, skulle de næsten nå
til afslutningen, før de mødte.
Finalen i Dansk Biologiolympiade,
som blev afviklet i Odense i starten
af juni. 15 finalister – blandt dem
Esben og Vitus – håbede, arbejdede
og krydsede fingre for at deres besvarelser, forsøg og viden, ville kunne give dem den eftertragtede billet
til den internationale finale i Iran.
Det blev ikke den her histories helte,
der gik videre. Lad det være sagt
med samme. Men der er ingen sure
miner at spore. Tværtimod.
”Det var en stor oplevelse både fagligt, socialt og personligt,” fortæller
de to HTX’ere. ”Det har fyldt rigtig
meget med træningsrunder, semifinale og til sidst finalen. Og selvfølgelig ville vi gerne have været til Iran,
men sådan skulle det ikke være. I
sidste ende, kunne man nok altid
have arbejdet endnu hårdere eller
knoklet endnu mere med terperiet,
så vi synes, det er de rigtige, der fik
billetten,” fortæller de.
”Nogle af spørgsmålene var så
svære, at selv
verdens
top-

forskere ville have
svært ved at svare,
så vi er ikke alt for
nedtrykte. Vi fik
også en fed social
oplevelse ud af det,
hvor vi virkelig
støttede hinanden
og var glade på hinandens vegne.”
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Åbne døre og
muligheder
Når sommerferie,
studenterfester og
de lyse nætter, er
ved at nå vejs ende,
står den på videregående uddannelse
for de to elever. Molekylærbiologi ligger
højt på ønskelisten,
ligesom matematik
også er en mulighed.
Alle døre står åbne
uanset, hvilken vej de vælger, for de
to forventer et snit så højt, at man
skal bruge en stige for at nå det.
Meget af det skyldes en uddannelse,
de begge kunne fordybe sig i. Et
fagligt fællesskab med kærlighed
til naturfag. Og så er der også lige
den med virkeligt at få fingrene i
bolledejen.
”Vi laver rigtig meget
projektarbejde og
laboratoriearbejde
og får

fingrene ned i tingene. Det er en
kæmpe fordel, især når vi skal til at
læse videre, for så er vi vant til at
tage kitlen på og gå i laboratoriet,”
lyder det fra Esben og Vitus.
”HTX har plads til det hele og åbner
for så meget. Der er mange, der har
fordomme om, at vi er socialt akavede, og ja, vi er vel en slags nørder,
men på den fede måde.”
Hovedbudskabet er, at man måske
skal kigge en ekstra gang på HTX,
inden man endelig bestemmer sig
– og så får forældrene også lige en
opsang med på vejen.
”Der er nogle forældre, der ikke helt
ved hvad HTX er,” griner Vitus. ”Da
jeg sagde til mine forældre, at jeg
ville på HTX, troede de, at jeg ville
være håndværker.”
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