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Mia:  

Hvad læser I? 

 

Benjamin: 

Vi læser hum tek, så der kommer vi vidt omkring både med de humanistiske fag og det 

teknologiske, heraf kombinationen vi kort skrev af. Så vi har lige nogle indledende spørgsmål inden 

vi kommer til forklaringen om vores app. 

 

Mia: 

Det er super fint 

 

Benjamin: 

Til at starte med vil vi gerne spørge hvor længe du har været studievejleder. 

 

Mia: 

Det har jeg været i halvandet år. Vi kalder det ikke studievejleder 

 

Benjamin: 

Det hedder ikke studievejleder hvad hedder det så? 

 

Mia: 

Vejleder 

 

Benjamin: 

Vejleder bare vejleder 

 

Mia:  

Ja 

 

Benjamin: 

øhhh kan du fortælle lidt om hvad du går og laver på daglig basis?  
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Mia: 

Ja som jeg vil sige hvor lang tid har I. Og grunden til at vi ikke kalder det en studievejleder er fordi 

vi vejleder er fordi vi ikke vejleder super meget omkring studie. Man kan sige rigtig meget at mit 

job går ud på at have samtaler med de elever, som er udfordret af den ene eller anden grund, og så 

er der en rigtig stor del, der omhandler at sikre deres trivsel være rundt i klasserne, sidde til 

fraværssamtaler, hvis vi har sådan nogle af dem, dem har vi heldigvis ikke så mange af, men også 

noget af det. Men ellers rigtig rigtig meget at støtte de elever som er udfordret. Jeg læser også sps 

altså specialpædagogisk støtte Team. 

 

Benjamin: 

Ja. Cool vi så inden på hjemmesiden, at du ikke kun var vejleder for nogle SOSU uddannelser, men 

også andre områder, er der forskel på mængden af mennesker der kommer og snakker med dig, som 

du skal snakke med fra de forskellige uddannelsesretninger? 

 

Mia: 

Ja det er der. 

 

Benjamin: 

Er der en overvægt fra sosu uddannelserne? 

 

Mia: 

Ja og det kan jo skyldes flere ting, både det er også den uddannelse vi har klart flest elever på så 

derfor er procentmæssigt er det også den største. Men der er også flere der har nogle udfordringer 

på Sosu end på de andre. 

 

Benjamin: 

Okay 

 

Mia: 

Men men jeg tror ikke at hvis vi gør det op sådan helt scratch og sagde antallet af elever, antallet af 

samtaler så ville SOSU ikke bonge op,altså vi er ikke doublet op, men der vil stadigvæk være flere. 
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Benjamin: 

Så der er en lille overvægt. 

 

Mia: 

Ja 

 

Benjamin: 

Cool, er der nogle umiddelbare grunde som du kan fortælle om, som du tror er skyld i at der 

kommer flere fra sosu end fra nogle af de andre linjer? 

 

Mia: 

Ja altså man kan sige jeg tror at det image som SOUS fagene har i samfundet, er en af de 

medvirkende årsager til det, blandt andet fordi det har fået et ry om at det er en uddannelse som alle 

kan tage. Og det er let. Og den her klassiske om at alle kan blive SOSU og det er bare ikke tilfældet 

fordi uddannelsen er ikke let, man kan sige Hjælperen er nemmere end Assistenten, men der er ikke 

nogle af dem der er lette, du skal stadigvæk igennem et grundforløb, hvor du skal bestå naturfag, du 

skal op og bestå din skills prøve, du skal have dansk, altså du ender med at få dansk på c niveau 

som færdig uddannet SOSU-assistent. Så jeg tror rigtig meget af det ligger til grund for at der er 

rigtig mange der vælger den her uddannelse i den tro om at det kan de let gøre med et halvt øje. Det 

er den ene del af det, den anden del er også at 4 uddannelse fordi det kan hun godt og så er det bare 

endnu hårdere når de så finder ud af det kan de ikke, det er rigtig rigtig syndt for de her mennesker 

fordi de får bare et ordentligt gok i hovedet som de bare slet ikke havde brug for. Så det tror jeg er 

noget af det. 

 

Benjamin: 

Ja helt perfekt det leder også hen til vores næste spørgsmål, for det er nemlig noget omkring oplever 

du at de her studerende elever fortæller noget omkring deres opfattelse af SOSU fagene når de 

mødes med dig. 
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Mia: 

Ja det gør jeg, jeg vil lige sige at jeg er øhhh når vores elever starter hos os bliver alle grundforløb 2 

elever der er mig og min kollega Nikki som er coach vi er ude og holde et heldags oplæg for alle 

vores gf2 på SOSU. Hvor vi snakker omkring kommunikation, motivation og konflikthåndtering. 

lidt det her med også at tale hinanden op gøre hinanden gode. Og det der får vi jo nogle af de her 

historier om måske ikke så meget hvordan de selv ser faget men rigtig meget, det er den så de 

kommentarer de har fået på at skulle starte. altså og det er det der klassiske når skal du ud og tørre 

røv og så videre. Og man kan sige så snakker vi lidt med dem lidt om når i så italesætter det her så 

bliver det lidt selvforstærkende profeti, så det er meget sådan noget vi går ind og snakker med dem 

om lad os lige ændre sproget omkring det her sådan så vi på en eller anden måde kan få bragt det et 

andet sted hen. 

 

Benjamin: 

Perfekt der svarede du faktisk også på vores næste spørgsmål, som var det her med om de var 

påvirket af måden det blev omtalt på og det lyder det som om det gør. 

 

Mia: 

Jeg vil lige sige jeg har selv lige skrevet afgangsprojekt omkring SOSU uddannelsernes image 

udfordringer. Så jeg har virkelig nærstuderet det med vores elever for jeg har brugt mine egne 

elever som empiri, hvor jeg faktisk spørger dem om de bliver påvirket af det medierne skriver og 

det gør det markant meget. 

 

Michelle: 

Hvis jeg lige må indskyde, hvad oplever du er aldersforskellen på de SOSU der kommer ind? 

 

Mia: 

Av den er jo stor vi har jo nogle GF1 der går direkte fra videre hvilket vil sige de er 17-18 og jeg 

tror den ældste jeg har lige nu hun er 62 på GF2. jer på grundforløb 2 og det er sådan meget typisk 

at de ligger der vi har også en del som skifter bane midt i det hele altså midt i livet skulle jeg til at 

sige sådan i 50’erne. Og vi har også rigtig mange der har arbejdet ufaglært som så får noget bevis på 

det de kan, men vi ligger og har et rigtigt stort spind og jeg vil sige der er ikke, vi kan ikke sige at 

det de unge der har mere brug for støtte end de ældre det er sådan meget. 
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Benjamin: 

Oplever du at hele den her negative omtale eller ikke nødvendigvis negative omtale, men ihvertfald 

den her omtale der er omkring SOSU fagene oplever du den kan være med til at få de studerende til 

at skifte til noget andet altså efter de er startet. Om de lige pludselig dropper ud på grund af de er 

trætte af at høre om at deres familie snakker om det eller sådan noget 

 

Mia: 

Altså jeg vil sige jeg snakker med nogle om det som overvejer det, men jeg har ikke haft nogle der 

har gjort det. Men de kommer så gerne til mig fordi de har brug for at få noget sparring på altså hva 

fae er det her for noget og hvad gør jeg og burde jeg vælge noget andet. Vi har også nogle der har 

det rigtigt højt snit, som både fra folkeskolen, men også fra gymnasiet hvor nogle der har et rigtig 

højt snit hvor de har fået at vide det skal du da bruge til noget. Og så det gør jeg faktisk også. Så der 

har de brug for lige at blive mødt lidt i det og blive spejlet lidt i, at de måske har valgt det rigtige. Så 

jeg har ikke haft nogle der har skiftet på baggrund af det, men jeg har rigtig mange samtaler med 

vores elever omkring lige præcis denne her problematik. 

 

   

Benjamin: 

Så de er påvirket af det 

 

Mia: 

Det er de absolut 

 

Benjamin: 

Yes. Så noget lidt mere praktisk måske, hvilket arbejdspladser samarbejder I med med hensyn til 

praktikpladser og sådan noget både i kommunen og eventuelt også uden for hvis der er nogle store 

nogle.   
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Mia: 

Ja vi har jo selvfølgelig Roskilde Kommune Lejre kommune, det er helt klart de største 

samarbejdspartnere vi har. Og så kan man sige lige så snart de får deres elevplads så slipper vi dem 

jo lidt. Fordi så skal de assistenterne skal jo også i en hospitals praktik, men det styrer kommunerne, 

det er vi ikke inde over. Men man kan sige at vores største samarbejdspartner er Roskilde og Lejre 

kommune.  

 

Benjamin: 

Okay så der er ikke så mange private, det er primært 

 

Mia: 

Ja det er det 

 

Benjamin: 

Yes. Hvordan oplever I når I får eleverne tilbage igen, hvordan oplever I så praktikpladserne tager 

imod eleverne, når de kommer derud, er det generelt en positiv eller en negativ oplevelse for dem. 

 

Mia: 

Altså jeg vil sige generelt er den positiv, men og det tager jeg udfra at jeg normalt hører kun hvis 

der er problemer. Og dem har jeg ikke sååå mange af, men jeg har altid nogle. Altså vi har ikke 

nogle steder. Altså man kan sige hvis vi tager udgangspunkt i vores grundforløb 2, når de skal 

afsted første gang i deres praktik. Der har jeg ikke endnu haft sådan at der ikke er nogle der ikke er 

meldt tilbage af det har været en udfordring. Altså så vi har altid nogle, men generelt er det positivt. 

Sådan ville jeg sige det.  

 

Benjamin: 

Perfekt  
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Mia: 

Og dem hvor det er negativt har vi også et samarbejde med kommunen, vi har jo læreplads 

konsulent på SOSU også her som tager sig af den del også, medmindre det er nogle elever som jeg 

har inde hos mig, så går jeg med og støtter med i processen. Ellers prøver jeg at holde mig lidt 

udenfor lige med praktik. 

 

Benjamin: 

Ja fordi vi har nemlig fået læst lidt op på et begreb der hedder praktikshock, og er det et begreb du 

er bekendt med? 

 

Mia: 

Ikke som begreb, men det er rigtigt det er der også nogle der får. 

 

Benjamin: 

Fordi der hvad hedder det Vive det nationale forskningscenter og analyse center for velfærd har 

nemlig skrevet at det er et generelt problem hos nogle de kalder sårbare SOSU-studerende, så er det 

noget du oplever her på skolen også at nogle oplever det her praktisk chok, så det ryster deres 

uddannelse  

 

Mia: 

Ja det er det. Og jeg vil sige det er faktisk ikke så meget vores grundforløb 2 elever men det er vores 

sårbare elever der er rigtig mange. Det er tit når de skal i psykiatrien at de tænker wow det var 

voldsomt. Eller hvis de kommer ud til demente, altså det er tit der de oplever det der lidt større chok 

og det er fordi det er så anderledes. Men igen de sårbare elever kender jeg som regel inden de skal 

ud i praktik og der er sat noget igang omkring dem, så ofte får vi taget det inden det eskalerer 

fuldstændigt, men der kan selvfølgelig være nogle hvor vi ikke er klar på den, men ja det oplever vi 

også. 
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Benjamin: 

Ja, hvad hedder det, nu har du så været vejleder i halvandet år, så det er ikke sikkert, at du kan svare 

på vores næste spørgsmål, men det er du, har du oplevet en stigning her det seneste stykke tid, af 

elever hvor der kommer tilbage med det her praktikshock specielt efter, der nu har været flere kriser 

i streg, eller om. 

 

Mia: 

Altså det tror jeg ikke og når jeg taler med mine kollega der har været her lidt længere tid, så er det 

ikke, jeg tror det er nogenlunde det samme. altså jeg tror ikke vi har flere. Tør ikke lægge hovedet 

helt på bloggen, men umiddelbart tror jeg det ikke. 

 

Benjamin: 

Har du oplevet nogen stigning i fald af andre, eller fald i andre typer henvendelser her over det 

sidste stykke tid nu hvor der har været, du må lige have nået at få slutningen af corona. 

 

Mia: 

Ork ja. Altså jeg vil sige vi har en del som jo har haft en del hjemmeskole. Og de synes det kan 

være ret voldsomt at sidde i en klasse med 28 elever. Det fylder meget og dem har vi mange af, 

hvor de faktisk synes det er lidt voldsomt at komme ind og sidde i sådan en klasserum igen fordi de 

har været vant til at sidde derhjemme. Og så har vi også nogle stykker som, hva’ kan man sige, det 

er ikke så godt når man skal ud og arbejde med mennesker men som faktisk er blevet lidt sygdoms 

forskrækket. Hvor vi har haft nogle snakke omkring det om at det er den rigtige vej at tage, fordi alt 

andet lige så er der relativt meget sygdom inden for SOSU-faget i den ene eller anden form. Så det 

er noget vi har arbejdet lidt med blandt andet med vores coach. Han har blandt andet lavet et oplæg 

omkring det er med lige at komme tilbage efter corona og lidt affinde sig med den nye hverdag der 

også kommer. Så jeg vil sige det er væk nu, nu oplever vi det ikke mere, men vi havde det lige efter 

corona. Især der var det i januar hvor den der omikron kom og så, så umiddelbart efter der begyndte 

vores coach at lave lidt forløb og lige få lidt ro på igen.     
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Benjamin: 

Hvad hedder det, er det din opfattelse at folk der oplever de her praktikshock og så får nogle at tale 

med efterfølgende i nogle af de der forløb du nævnte stopper de på uddannelsen eller fortsætter de 

oftest, kommer de i gang igen eller dropper de ud? 

Mia: Langt de fleste fortsætter vi har faktisk ikke ret stort frafald på vores SOSU-uddannelser, så 

langt de fleste fortsætter. Jeg tror jeg har haft en enkelt, der er meldt ud efter hun var startet i praktik 

eller så er det oftest dem, der kommer ind og tænker: Gud, jeg troede det var noget helt andet. Eller: 

jeg troede niveauet var meget lavere. Så det er faktisk ikke ret mange vi har omkring de her 

praktikshock. Vi bilder os også ind, at vi er gode til at gribe dem, så det håber vi jo på er det, der er 

årsagen. 

 

Benjamin: 

Ja, øhm. Nu nævnte du det lidt, men de årsager som hvad hedder det ofte får folk til at stoppe på 

uddannelsen, det var så, hvad hedder det, folk troede niveauet var lavere eller sådan noget. Er der 

andre du kan komme i tanke om. 

 

Mia: 

Altså det er det, jeg hører mest. Det er folk der siger: jeg troede ikke, det var det her. Og så har vi 

også nogle, hvor vi er nødt til at sige: Du kan ikke bestå, altså du er simpelthen ikke fagligt dygtigt 

nok til at vi vil lade dig indstille dig til eksamen. Det er helt klart den primære årsag. Og så har vi 

også nogle som psykisk er kommet for tidligt i gang. Altså som er blevet presset lidt, fordi nu skulle 

der ske noget, sagde nogle et andet sted end her - en kommune eller noget andet. Og øhm, og det er 

rigtig synd for dem, synes jeg faktisk. Det er også synd for dem, der ikke kan klare det, men jeg 

synes det er mere synd for dem, som er blevet presset for tidligt afsted, for de kan jo sagtens klare 

det, hvis de får tiden til det. Og man kan ikke tage den her uddannelse, det er der også mange der 

ringer og spørger: Jamen kan vi tage den på længere tid, kan man få mindre nedsat tid. Og det kan 

man ikke. Det kan man ikke på erhvervsuddannelser, fordi du får en jobaftale, altså du får et job, 

når du er færdig med dit grundforløb. Og hvis det er sådan, at du skal på deltid på det, så kan vi 

godt selv se, hvor langt .. Det er der ikke nogen arbejdsgivere, der tænker er en god løsning. Altså i 

hvert fald meget få, ik? så det kan vi ikke engang tilbyde, og det er vi rigtig træt af, fordi det ville vi 

gerne. Fordi vi jo også på det her med at man stille og roligt kan komme i gang så vokser man med 

opgaven. 
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Det er bare ikke en mulighed på erhvervsuddannelserne, desværre. Så jeg vil sige, det er helt klart 

niveauet, de fleste bliver overrasket over. 

 

Benjamin: 

Ja. Så kommer vi til det produkt, vi har tænkt os at lave. Øh, hvad hedder det. Vi har jo tænkt os at 

lave en app/hjemmeside, der skal hjælpe med at oplyse kommende elever, støtte eksisterende elever 

og oplyse offentligheden omkring hvad SOSU’er egentlig går og laver. 

 

Mia: 

Ej, det synes jeg er fantastisk. Skide god idé. 

 

Benjamin: 

Hvad hedder det. Og inden vi lige fortæller, hvad for nogle features, vi har hvad hedder det, tænkt 

os at sætte ind i den. Er der noget, der umiddelbart falder dig ind som, du tænker: Det skal i hvert 

fald med? 

 

Mia: 

Faglighed. Især omkring assistenterne. Fordi det her omkring al den viden, de får omkring 

medicinhåndtering - farmakologi - det bliver bare slet ikke italesat nogle steder. Rigtig mange 

italesætter, at SOSU-assistenter, de er bare sådan overordnet, og det er stadigvæk hjælperne, der 

alligevel laver det hele. Det kunne ikke være mere forkert. Så det ville jeg virkelig synes var vigtigt 

at fremhæve det her med, hvor høj fagligheden er især på assistenten. Hjælperen har også en høj 

faglighed men assistenterne lige et nøk mere. Og det synes jeg virkelig skal fremhæves. Både fordi, 

at det fortjener de, fordi de er pissedygtige, men også fordi dem, der ikke kan klare det, fortjener 

også at få at vide, at det er det her niveauet er, for det ved de ikke. Altså jeg har haft så mange, der 

søger ind, de har overhovedet ikke undersøgt en skid, de tænker bare: Nå det siger de er nemt, det 

tager jeg den, agtigt. Altså jeg kan komme med sådan er helt grelt eksempel. Jeg har jo nogle med 

virkelig lav lav IQ, som starter her, fordi de tror, det kan de sagtens. Men det kan du ikke, når du 

ikke har .. altså det kan du ikke. Og det er rigtig rigtig synd, for de har ikke brug for det nederlag. 

Så det ville jeg virkelig synes var virkelig vigtigt. 
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Benjamin: 

Ja, hvad hedder det. For vores idé var nemlig, at vi også, vi skulle have en masse omkring 

uddannelserne med ind i. Øh, vi skulle have nogle videoer, både noget fra uddannelserne fra udefra 

det praktiske arbejdsliv. Øhm, vi skulle prøve, vi ville lægge nogle skemaer op på hvad for nogle 

typer fag, har man, hvad for noget pensum skal man igennem og sådan nogle ting. Hvaffor nogle 

steder man kan læse uddannelsen, og så igen nogle opgavebeskrivelser og nogle ansvarsbeskrivelser 

på hvad skal man egentlig hvad hedder det, hvad for nogle ansvarsområder dækker man, når man 

tager de forskellige uddannelser. Øhh og sådan noget. Tror du, at de studerende kunne være 

interesseret i at bruge sådan en app her?  

 

Mia: 

Ja det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Og jeg tænker også, at som uddannelsesinstitution ville det 

jo være et megafedt redskab. Altså sådan at man jo sådan set, når vi sender noget ud, så vil man 

kunne sige prøv lige at downloade denne her app, så får du faktisk endnu mere info omkring de her 

ting, du kan se nogle videoer. Altså det ville vi jo også kunne bruge i morges. Vi har jo et eventteam 

på ZBC, det vil jo være helt genialt at have med ud på folkeskoler. Altså alle bruger jo telefonen. 

Altså det er jo den måde de unge kommunikerer på, og det er jo den måde vi også kommer i. Altså 

nu har jeg min telefon med rundt, det har jeg normalt ikke, men det er fordi, jeg har en elev, som 

skal til eksamen i dag. Og hun kan godt måske lige bryde lidt sammen, så derfor har jeg lovet at 

have den. Jeg skal til det her, men jeg skal nok have den på mig, fordi det er den måde jeg 

kommunikerer med alle vores elever på. Så det tror jeg hundrede, de ville. Og så kan man jo håbe 

på, at UU vejlederne også ville bruge det og dem der er .. altså på folkeskoleniveau og sådan 

noget.Så de blev oplyst om, at (17:39)… til og fra. 

 

Benjamin: 

Ja øh, nu svarede du lidt på det, men det var - hvad hedder det - næste spørgsmål var om du troede, 

at en hjemmeside eller en app ville gavne mest. Det lyder som om, at du hælder til en app. 

 

Mia: 

Helt sikkert. Det er fordi, altså igen, jeg var lige ved at sige, det er det, de unge vil have. Så det er jo 

det, der altså og så kan de hente det ned, og så kan de kigge på den, og så kan kigge på den, når de 
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alligevel sidder og dimser. Den der med en hjemmeside, så skal de aktivt vælge den og gå ind og 

kigge på den, og det tror jeg ikke, ikke på samme måde. 

 

Benjamin: 

Øh, nu nævnte vi lige før - hvad hedder det - nogle af de ting vi havde med. Er du kommet på nogle 

andre ting? 

 

Mia: 

Årh, I nævnte så mange gode ting, så det kan jeg slet ikke. Altså øhh, jeg tænker også, at det er 

vigtigt at have den der EUX-del med. Den øh fordi den netop også giver en helt anden pendent til at 

nå en anden målgruppe. Øhhh end EUD’en gør, ik? Men jeg synes jo, at du er meget godt rundt om 

det hele, du nævnte i hvert fald rigtig mange ting. Og det der med at have nogle videoer, det tror jeg 

er rigtig godt, for det kan vi også se, når vi når jeg snakker med elever, så det der med at lige at 

smide en video på, ja men hvad er det egentlig præcis øhh, så ved jeg ikke om .. nævnte vi sådan 

noget GF1 også?  

 

Benjamin: 

Øh nej, vi nævnte kort uddannelsens opbygning  

 

Mia: 

Ja, det kunne godt være en del af det også. Fordi den er også lidt relevant jo i forhold til … Nej jeg 

tror sgu, at du havde meget med synes jeg. Jeg kan ikke huske det hele du sagde, men du havde 

meget med, synes jeg. 

 

Benjamin: 

Det er meget fint. Hvad hedder det - det næste spørgsmål er, at tro du at sådan en informationskilde 

her kunne gavne offentlighedens - hvad hedder det - syn på SOSU uddannelserne? 

 

Mia: 

Det ville jeg da ønske, men man kan sige, at jo flere der bruger den og jo flere der får et mere 

nuanceret billede af uddannelserne og siger det højt. Vi ved jo alle sammen hvor meget ord skaber 

virkeligheden. Så det der med at få det bredt ud på en anden måde, det altså det vil jeg da håbe. Men 
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det kræver jo at den bliver brugt, så det kræver at der er nogle der siger det højt, og det kræver at 

man er meget bevidst om hvordan tingene bliver formuleret osv i sådan en app. ehm men det vil jeg 

da næsten tro, fordi vi så ser nogle, der ser noget, det er fedt, og så siger de det videre osv, så det vil 

jeg da håbe.  

 

Benjamin: 

Ja. Vi havde overvejet at prøve at bygge ind i appen en direkte kommunikationsvej til en vejleder 

eller en praktikvejleder øhm. Kunne du forestille dig, at det var noget, de studerende kunne finde på 

at gøre brug af i stedet for, at de skal ind på hjemmesiden og - hvad hedder det. 

 

Mia: 

Ja ja ja. Helt sikkert. Vi har jo en indgangs vejleder på ZBC, der hedder Sanne, som sidder på vores 

altså på ZBC’s vejleder-telefon, mail og chat og sådan noget øhh, så er hun også her, hun tager sig 

af rundvisninger og hun vil f.eks. være sådan en man kunne henvise og så kunne man jo tage en for 

hver skole og hvordan søren man ville gøre det. Men hvis det var ZBC Roskilde, så kunne hun stå 

på som den, der er direkte go-to, for det gør hun i forvejen på vores hjemmeside, og hun får rigtig 

mange henvendelser, og jeg sender også alt hvad jeg får videre til hende altså vi har delt det lidt op 

så de elever, der måske skal gå på skolen, dem tager Sanne sig af, og når de går på skolen, så er det 

mig, ik? øhm, så det tror jeg eller det er jeg overbevist om, og hvis der også var sådan en øhm en 

altså en direkte kontakt til det tror jeg helt sikkert. Det ville jeg selv altså så jeg tænker  og jeg er 

ikke ung, så tænker, det ville jeg selv synes var megafedt, så det tænker jeg de ville synes var endnu 

federe. Altså jo lettere, vi kan gøre det altså det jeg i hvert fald se på vores unge studerende, hvis det 

kan blive let, så gider de godt. 

 

Benjamin: 

Så det kunne helt bestemt blive en fin mulighed at indbygge sådan en kommunikationsvej? 

 

Mia: 

Ja, det tænker jeg, og det kræver selvfølgelig, at man har go for den de forskellige 

uddannelsessteder og sådan noget, men det kunne jo sagtens, det ville jo være relevant at gøre det 

på SOSU skolerne og ikke til en nu var jeg lige ved at sige en random studievejleder, fordi det er 

også det, jeg oplever, når jeg f.eks. snakker med med elever, som har været forbi UU, de ved jo 
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ikke, selvfølgelig altså det forventer jeg da heller ikke, men de ved jo ikke, hvad det egentlig vil 

sige at læse på SOSU. Så vi har et rigtigt tæt samarbejde med UU her i Roskilde, så hvis de har 

nogle, der gerne vil læse, så laver vi en aftale eller laver de med Sanne eller med mig og så fortæller 

vi lidt om uddannelsen. 

 

Benjamin: 

Ja. Og UU, det er dem, der har med - hvad hedder det - folkeskoler også at gøre ik? Øhm. Oplever I 

at om der er en, dem der kommer fra folkeskolen om de ved mere eller mindre om uddannelsen end 

dem - hvad det hedder - der søger ind igennem jobcentre eller andre  

 

Mia: 

Altså jeg ville ønske, at jeg kunne svare ja, ik. Men det er fuldstændig det samme. Der er rigtig 

mange, der ikke ved noget som helst. Altså og jeg vil sige, dem vi har som, som har været i 

brobygning eller sådan noget, de har selvfølgelig noget viden. Men langt de fleste øhm, så kommer 

de som GF1’ere, og så tager de den, der hedder Omsorg-sundhed og pædagogik GF1 som både kan 

gå til SOSU og til pædagogisk assistent, og de har jo selvfølgelig en helt anden indgangsvinkel til at 

starte på grundforløb 2. Men jeg vil sige, at hvis man har, hvis vi har nogle, der kommer fra 

folkeskolen, som f.eks. har været ude at arbejde et par år, og så søger ind. Det er fuldstændig det 

samme om det er det ene eller andet. Så er det, hvis de har været forbi UU,og har haft en samtale 

med os, ik?. Dem har vi .. jeg vil tro på en GF2 optage en to tre stykker. Ellers har de fleste bare 

søgt ind. 

 

Benjamin: 

Cool, så tror jeg faktisk ikke vi umiddelbart så mange flere spørgsmål. 

 

Mikkel: 

Jeg tror lige jeg har et. Du sagde tidligere, at du ikke tænkte, at der ikke var så meget, at du ikke 

tænkte, der var så meget højere frafald på denne her uddannelse frem for andre 

erhvervsuddannelser. 

 

Mia: 

Nej jeg sagde, for vi har ikke så meget her. 
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Mikkel: 

Nå ok. Fordi, det var nemlig, vi læste nemlig, at det var noget med, at der var næsten dobbelt så 

meget frafald på sådan nogle SOSU uddannelser. 

 

Mia: 

Er det også den der fra Vive? Jeg har også lige læst den, fordi jeg netop også har skrevet om det. 

Nej det er kun her hos os, jeg er helt med på at frafaldet er rigtig højt. Vi oplever bare ikke et lige så 

stort frafald i Roskilde, og du må ikke spørge mig hvorfor, men jeg vælger jo at antage at det er 

fordi at vi har et godt setup. Altså jeg vil sige, at her i Roskilde, der har vi jo vi har en vejleder, vi 

har en coach, som laver rigtig meget sammen med, som laver en masse omkring tankehåndtering, 

og så har du en psykolog. Vi har en læsevejleder, som screener alle, når de kommer ind, dvs. alle får 

en ordblindhedscreening, og hvis der så er nogle der bonger ud på den så ordblindheds tester hun 

dem. Dvs. hun fanger også rigtig mange af dem, som ikke er blevet opdaget i folkeskolen, og det 

gør bare en verden til forskel, når man skal tage en uddannelse og man kan sige: nå fedt, jeg er 

faktisk ordblind, så kan det være derfor det har været så skide svært de ni år i folkeskolen, ik? Og så 

får de de redskaber, de skal bruge, og det gør jo bare, at så bliver det lettere. Det er jo ikke fordi, 

man er dum, når man er ordblind, du har bare nogle andre udfordringer, som gør at du skal have 

nogle hjælpemidler. Vi har en mentor, en SPS-mentor fuldtid, som tager sig rigtig meget af vores 

elever, så vi har et rigtig godt setup omkring vores elever. Vi vælger at tro på, at det er derfor vi et 

lavere frafald end de andre ZBC-skoler. Så det vælger vi jo at tro at det er derfor. Vi ved også at 

SOSU H bikser rigtig meget med deres frafald, men vi oplever det altså ikke lige så slemt her. Og 

det er jo bare dejligt, men selvfølgelig har vi også nogle, der dropper ud, det er klart. Vi har jo ikke 

25:01. men altså vi ligger virkelig i den lave ende. 

   

Benjamin: 

Og SOSU H, det er?  

 

Mia: 

Det er bare Hovedstadens SOSU-skole, den ligger i Brøndby og i Skelbækgade inde i Vesterbro og 

Herlev tror jeg det er de ligger. Så ja, og man kan sige, vi har et ret stort opland her, for der er 

mange, der vælger vores 25:21 så det vil sige, mange af dem, der også kommer her her os er også 

nogle, der aktivt har valgt os, og det er jo også pisse fedt, for det gør, at de måske har gjort sig lidt 
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flere overvejelser inden de melder på. Men selvfølgelig oplever vi også frafald det er klart, men slet 

ikke i lige så stor udstrækning som man kunne frygte, og slet ikke i samme klasse som den I har 

fundet frem til. Der blev jeg da også helt svedt og tænkte, hold da kæft mand, for det oplever vi bare 

overhovedet ikke. Og jeg tænker også at de har lavet det på landsplan. Og så er det klart, at så er der 

måske også nogle områder hvor det står måske står rigtig slemt til. 

 

Mikkel: 

Og så ville vi egentlig også høre om du har nogen idé om, hvor mange der starter på sådan en 

SOSU-uddannelse. Altså sådan hvor mange mennesker, der starter i det 26:00 

 

Mia: 

Altså vi har optaget fire gange om året. På assistenten. To gange om året på hjælperen. Og man kan 

sige, det hold, der startede op her i august, der havde vi 58, der startede på en blanding af hjælpere 

og assistent. Så havde vi et hold, der startede her i oktober, lige omkring efterårsferien, jeg kan sgu 

ikke huske, hvornår de startede. Der havde vi et hold på lige omkring 30, der startede. Og nu her til 

januar, når vi skal tage op igen, der regner vi med, vi kommer til at ligge på omkring 58, der også. 

Til de skæve optag, der har vi kun en klasse, og så de andre, har vi to. Så vi har et ret stort optag, 

det også derfor jeg siger, det er klart vores største uddannelse, og så hvis vi tæller GF 1’erne med i 

august som vores omsorg, der er også 30, der er startet der. Der er så nogle, der skal læse PA som vi 

får her. 

 

Mikkel: 

Vi havde nemlig ret svært ved at finde ud af, hvor mange der startede på de forskellige uddannelser. 

 

Mia: 

Ja, men det kunne jeg godt forestille mig, det også er. Jeg tror heller ikke det er jeg tror ikke man 

kan finde det nogle steder. 

 

Mikkel: 

Nej, vi kiggede i hvert fald rigtig meget, og der var en skole ovre i Jylland, der oplyste deres tal 

frem til 2018 eller 2020 tror jeg det var. 
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Mia: 

Men altså jeg kan godt finde ud af det præcis til jer og skrive det, hvis I godt vil vide det altså. 

 

Benjamin og Mikkel: 

Det vil være superfedt 

 

Mia: 

Jamen det kan jeg sagtens 

 

Mikkel: 

Fordi det eneste vi kan finde lige nu er, at folk der skriver, at der var 4% højere optag end sidste år, 

og det hjælper os jo ikke til at finde ud af hvor mange 

 

Mia: 

Nej, når I ikke ved hvor meget det er i forhold til. Ej, det er klart. Ej men det kan jeg sagtens, det 

kan jeg jo bare lige spørge min sekretær. Min sekretær - det lyder så fint, men vi har to sekretærer, 

der sidder på SOSU. Jeg kan bare lige høre, om ikke de lige gider at finde tallene og så kan jeg da 

bare lige sende det til jer. Det er da det mindste. 

 

Mikkel: 

Det vil være super dejligt. 

 

Mia: 

Jeg vil sige, jeg ved ikke, om vi har fået flere. Det tror jeg faktisk vi har, jeg tror vi har fået flere, for 

jeg ved, at det oktober-hold, vi havde, der har vi folk på venteliste, fordi vi kan jo ikke tage mere 

end 30 ind. De kan ikke være i klassen altså det går jo heller ikke. Så der ved jeg, at vi har nogle, 

der er blevet overflyttet til januar optaget, så vi har nok også flere. Men om det lige er 4%, det tør 

jeg ikke sige, men jeg kan sagtens finde tallet til jer og lige sende dem. 

 

Mikkel: 

Det vil være perfekt. 
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Michelle: 

Jeg tænkte på, er der egentlig forskel mellem sådan altså hvad skal man sige når SOSU-assistenter 

og SOSU-hjælpere kommer ud i praktik og i sådan noget. Er der forskel på når de sådan kommer 

tilbage ligesom okay om der nogle der ligesom hjælpere de føler det har været nemmere eller hvad 

skal man sige, har haft mindre praktikshock i forhold til assistenterne eller om det sådan er konkret 

forskel. 

 

Mie: 

Ja det er der. Det er der faktisk lidt. Altså det er faktisk oftere vores assistenter der får det end 

hjælperne. Og det er også fordi, tror jeg rigtig mange af vores hjælpere, de kommer med noget 

erfaring, altså de har været ude inden. Man kan sige sådan, at hvis man er lidt generaliserende, så er 

aldersniveauet på vores hjælpere øh hold er lidt større øh, de er lidt ældre mange af dem og kommer 

rigtig mange af dem med lidt erfaring i bagagen. Så de er ikke lige så chokket over det. Det har vi 

også en del assistenter der gør, men vi har flere 28:54 bl.a. også vores GF1’ere, som går videre. De 

har jo ingen praktisk erfaring, så de er de er lidt mere udfordret end hjælperne er, og så kan man 

sige, der bliver også stillet nogle lidt større krav fordi det er en lidt anden uddannelse, og de skal op 

på et højere niveau. Og det bliver der allerede fra første praktik. Og så følge de jo en assistent, hvor 

en hjælper følger en hjælper. Øhm, så på den måde er der helt klart flere af vores assistenter, som 

tænker [fløjt] det var lige lidt anderledes end jeg havde regnet med eller lidt sværere eller lidt 

hårdere end vores hjælpere, så det er der. 

29:27 

 

Michelle: 

Men den der når de ligesom, de der ligesom oplever det praktikshock er det så ligesom bare, siden 

de fleste bliver ved, er det sådan mere en tilvænnings proces de sådan har eller hvordan får i dem 

ordentligt igennem det på en eller anden måde. 

 

Mia: 

Jeg tror rigtig mange af dem bliver usikre på om de kan klare det altså det er meget det og de er 

rigtig mange der også taler omkring det her med at de er bange for at de skal se en der er død, altså 

en der dør. Det har vi rigtig mange snakke med dem omkring det her med, altså hvordan kan man 

ligesom gå til det og hvad er det for nogle følelser vi får og altså møder dem ret meget der hvor de 
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er og ligesom siger der er jo ikke noget galt med at have den her følelse, så jamen kan jeg så godt 

blive SOSU assistent hvis jeg lidt er bange for døden. Ja altså der er jo ikke nogen der forventer de 

skal kunne det. Det er jo heller ikke sådan når man starter altså hvis man selv starter på en ny 

uddannelse eller et nyt job, det er der jo en grund til man skal jo lære det, det er jo ikke sådan at 

man skal komme ud og kunne det hele, altså så det er jo okay at være i en proces, men der er ret 

mange af dem der føler når de så kommer ud fordi de ansat så skal de ligesom kunne måske mere 

end der overhovedet forventes af dem fordi det er jo et job, vi snakker om det er jo en proces altså 

det er nødt til. Det er ligesom vi andre når vi starter på noget nyt, det var heller ikke sådan da jeg 

startede med, jeg er uddannet pædagog kan jeg lige til før jeg blev uddannet og nu har jeg lige 

afleveret mit afgangsprojekt på vejlederuddannelsen, men så da jeg startede her var det jo også en 

proces jeg skal jo også lære alle de her ting og det er jo en helt ny måde og arbejde med mennesker 

på end når man kommer fra at have arbejdet i fritidshjem og så har jeg arbejde i jobcenter og sådan 

noget. Så det er jo en anden proces og det der med at måske nogle gange inddrage sig selv og 

forklare dem jeg kunne jo heller ikke alting, det kan jeg i øvrigt stadigvæk ikke. Der er da masser af 

gange jeg må sige øhhh det ved jeg sgu ikke lige det må jeg lige finde ud af. og så må jeg jo spørge 

nogle og ligesom at møde dem i det og sige prøv at hør her det er okay der er ikke noget galt i at 

have det sådan her, og så snakker vi om det og så nogle gange er det det med så har de lige mig på 

en telefon en gang imellem, og så ringer jeg lige til dem efter en praktik dag og siger hva så 

hvordan gik det så i dag. Når men det gik faktisk rigtig godt og fik du snakket med lidt med lederen 

om at du synes det var lidt svært, ja det gjorde jeg og hun syntes enligt. og så tager vi det stille og 

roligt og så lander de jo fint i det, men rigtig meget handler det om præsentations, de er simpelthen 

bange for at de ikke kan honorere de her krav der bliver stillet.  Så nogle gange synes de det er 

meget rart at der er nogle andre der jamen sådan kan jeg også godt have det en gang imellem og det 

går egentlig okay alligevel. 

 

Benjamin: 

Du nævnte lige i starten at der var nogle enkelte fag der var ekstra hårde for de studerende at 

komme igennem blandt andet farmakologi og sådan nogle ting, hvad var det for nogle fag du oftest 

oplever de har problemer med. 
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Mia: 

farmakologi og så på grundforløbene og også assistenternes hovedforløb naturfag den trækker også 

tænder ud hos de fleste. Og der er jo fordi og det kan man jo godt sige fordi jeg er også selv 

uddannet indenfor mennesker og det er sjældent at man brænder helt vildt meget for det 

naturvidenskabelige når man. tænker jeg lige i læser jo også selv noget humanistisk, men det er 

sjældent at man tænker yay man celler og halløj er lige det jeg drømmer allermest om og noget med 

nogle formler og halløj. Sådan har jeg det i hvert fald selv også derfor er det noget de bokser rigtig 

meget med, men sådan er det jo der er jo som jeg sagde til dem prøver at hør sådan er det også når 

man skal ud og arbejde der er 20% rugbrød og 80% af alt det fede sådan er det bare. Men naturfag 

er altså en hurdle og farmakologi er altid en hurdle. Det er altid svært og det er også pisse svært, 

altså assistenter og det der farmakologi det er sygt svært, de skal jo kunne medicin beregne de skal 

vide alt muligt om hvad præparaterne indeholder og hvad gør de ved kroppen hvad sker der, altså 

det er også derfor jeg ked af når den ikke får lov til at få den anerkendelse den skal ha, den her 

uddannelse fordi det er svært. Så de to er klart de sværeste. 

 

Benjamin: 

Så det kunne give god mening at når vi laver vores fagbeskrivelser og lægger ekstra vægt på, at det 

her skal kunnes. hvis man læser in på assistenten 

 

Mia: 

Ja det synes jeg 

 

Mikkel: 

Eller at det bliver lært ikke at man skal 

 

Mia: 

Nej nej 

 

Benjamin: 

Det er rigtigt  
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Mia: 

Men det er en del af pensum, ja helt sikkert, og man kan sige for hjælperne er det rigtig meget den 

første naturfag prøve de har på grundforløbet, så stopper det ligesom for dem og man kan sige 

assistenterne fortsætter og skal afslutte deres naturfag på deres næstsidste hovedforløb faktisk lige 

inden deres Skills-eksamen. Og der er vi altså ved at være på et rimeligt højt niveau, og så er der 

sådan noget som dansk som skal op på c niveau og man kan sige det der også mange der bliver 

overrasket over fordi det er jo sådan set 1.g. Det er der ret mange der også bliver overrasket over at 

de skal helt, var lige ved at sige helt der op , på deres dansk, det skal man altså som assistent. Det er 

der også mange der tænker hvorfor skal jeg det, jeg kan jo godt tale og skrive, jo jo bevares, men 

det indeholder også lidt andet, så den er også tit noget der overrasker. yay men farmakologien og 

naturfag er klart det de bakser mest med også der hvor de har mest brug for støtte i øvrigt vores 

elever til de 2 to eksamener. 

 

Michelle: 

Og det er ligesom også noget man skal bestå og sådan noget for at komme videre og hvor mange er 

der i, hvor mange kommer videre eller hvor mange skal til den om igen eller sådan noget.  

 

Mia: 

Vi kan sige vores sidste farmakologi hold vi havde oppe var der to der dumpede og skulle til en 

reeksamen og der var en der dumpede sin reeksamen, så hun har valgt, hun var uddannet hjælper i 

forvejen og byggede assistenten på og har valgt at stoppe fordi hun kan ikke. altså hun kan bare 

ikke klare den eksamen og så kommer du ikke videre, så det giver lidt sig selv. Men som 

udgangspunkt vil jeg sige så har vi ikke ret mange der dumper den, fordi de er så fokuseret på den, 

de ved godt den er svær og det har de helt skoleforløb der udelukkende er farmakologi op til de skal 

til eksamen så de terper virkelig også, og så de rigtig gode til at bruge vores mentor Peter til 

omkring den her farmakologi til at man simpelthen får den struktureret, for det er også det der får 

vores elevers, han kan ikke undervise i farmakologi, vil jeg gerne lige sige, han er dansklærer, når 

men det der med at få noget struktur på og får noget overblik over hvad er det jeg skal huske til 

eksamen, hvad er det der er vigtigt. For hvis de kan stoffet så skal det jo nok gå, det handler bare 

lige om at få det struktureret, men det er en de knokler med virkelig. men jeg vil ikke sige vi tit har 

nogle der bumper, men jeg vil sige i løbet af et år hvor vi så har måske har 3 eller 4 farmakologi 
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eksamer, der vil jeg sige der har vi nok i hvert fald en 3-4-5 stykker der dumper og skal op igen, så 

den er kras og det er lidt det samme med naturfag på hovedforløbet også ligger vi deromkring. 

 

Benjamin: 

Og de der farmakologihold er det sådan, er de samme størrelse som hele det her optag på de her 58 

eller 30 lidt afhængig af hvornår det var. 

 

Mia: 

Det er så cirka halvdelen fordi vi plejer at sige hvis du har, ja ca. lige nu. man kan sige hvis vi ser 

lige nu der har vi vores assistentophold er lige et par stykker større end vores hjælperhold og det vil 

jo alle sammen gå videre formentligt, krydser vi finger for i hvert fald ikke. gå videre og skulle have 

farmakologi så ja det vil være, så er der nogle gange, så er der det der med at der er nogle der 

dumper og nogle der skal på barsel eller så er der nogle, så bryder de jo lige deres op og kommer 

tilbage igen og sådan noget. Men som udgangspunkt så ligger de på de der 5-6-7-28 på et hold ikke. 

Så det er jo også det og end underviser i et super svært fag, vil jeg bare sige vi har jo også sådan 

noget som psykiatri der bliver de også undervist i på assistenten, det er også sådan en der er lidt kras 

der skal du også huske mange forskellige, der er meget viden omkring den her kombination af 

medicin og en psykisk diagnose og altså der er rigtig meget mange elementer i det. Der er også 

nogle der vælger at sige at assistenten er en mini sygeplejerske og det bryder jeg mig ikke så meget 

om. Jeg har det også sådan lidt, jeg kan ikke så godt lide når man siger noget er mini vel, du kan 

godt høre det lyder ikke rigtigt lækkert vel. Sådan har jeg det bare lidt, ligesom når folk siger altså 

pædagogisk assistent det er mini pædagog, nej det er det faktisk ikke det er 2 forskellige 

uddannelser. Jeg er meget optaget af også, kan i måske høre det der med hvilket sprog det ligesom 

er, jeg har det heller ikke særlig godt med at hvis man kalder det en assistent eller en hjælper. For 

jeg synes det, hvem er det de assisterer, altså det er dem der er det, der er ikke nogle de assistere, så 

kan man sige de assisterer borgeren, men der det er jo dem der er den. Altså det er jo bare sådan 

noget der flyder lidt hos mig apropos det der med at få lavet en app hvor man får noget der er lidt 

anderledes, så det der med at sige det er en mini sygeplejerske det bryder jeg mig heller ikke om 

fordi så er man lavere end noget andet, og det er de ikke, men de er heller ikke sygeplejersker de er 

noget andet. men der er nogle paralleller, mellem sygeplejersken og SOSU-assistenten 

uddannelsesmæssigt også, det er der og vi har også en del af vores elever der vælger at læse videre 

til sygeplejersker når de er færdige. Og så har vi lige en der en af vores EUX’er der lige er kommet 
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ind på medicinstudiet i Odense, det har vi sådan lidt optur over synes vi faktisk er pisse sejt. Fordi 

hun er totalt, yay det var vildt fedt hun skrev lige til mig her den anden dag at hun hvad fået plads så 

skal starte her til januar det er bare pisse fedt. Når men det var lige noget, det var bare fordi jeg blev 

mega glad for, sad bare og tænkte det er edermaneme sejt at kunne sige yay tag lige SOSU EUX’en 

og så kan du blive læge ikke. Så det, (Telefon ringede) nej det er ikke min elev. 

 

Benjamin: 

Jeg ved ikke har vi noget ekstra opfølgende. 

 

Mikkel: 

Ikke lige på falderebet tror jeg  

 

Michelle: 

Tror jeg ikke 

 

Benjamin: 

Det var meget uddybende 

 

Mia: 

Det er jeg da glad for 

 

Benjamin: 

Så det tror jeg bare vi er glade for at du gad at snakke med os 

 

Mia: 

Prøv at hør det gider jeg altid, man skal jo i, jeg tænker i har den der famøse egen empiri  

 

Benjamin: 

Ja så 

 

Mia:  

Ja men i ramte mig også på det bedste tidspunkt fordi jeg som sagt selv lige har afleveret i lørdags  
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Michelle: 

Lækkert 

 

Mia: 

Selvom den først er til på torsdag, så jeg føler mig helt overskudsagtig 

 

Mikkel: 

God tid 

 

Mia: 

Så jeg har jo, lige præcist undersøgt mange af de her ting med mine egne elever, så det er jo også 

derfor jeg kan være så skråsikker og sige det er sådan her og det er sådan her fordi jeg lige har lavet 

spørgeskemaer med dem. Jeg tog bare den lette så man ikke skal transskribere, jeg lavede et 

anonymt spørgeskema. men ellers hvis i kommer i tanke om et eller andet kan i jo bare sende en 

mail eller ringe eller et eller andet, jeg svarer gerne.  

 

Michelle: 

Mange tak for det i hvert fald 

 

Mia: 

Selv tak 

 

Benjamin: 

Lige her til allersidst her, må vi citere dig som værende, hvad hedder det, Mia fra ZBC eller vil du 

være anonym.  

 

Mia: 

Ja, nej for faen det må i da super gerne ja ja. selvfølgelig må i det også fordi det vægter jo ikke en 

skid hvis jeg er anonym  

Benjamin:  

Nej nej men det er bare hvad hedder det, der er nogle der, man skal have spørgsmålet 
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Mikkel: 

Så er det bare en vejleder  

 

Mia: 

Nej nej nej en vejleder som sidder med SOSU-uddannelsen på ZBC  

 

Mikkel: 

Anonym 

 

Mia: 

Nej selvfølgelig må i det, ja selvfølgelig må i det 

 

Benjamin: 

Cool, jamen hvad hedder det og kunne vi få hvad hedder det, kunne du prøve at finde de der tal for 

optag 

 

Mia:  

Det kan jeg godt, ved i hvad jeg tror jeg går forbi på vej ned og spørger om hun ikke lige kan sende 

dem til mig. 

 

Gruppen: 

Super, fedt 

 

Mia: 

Det kan være, skal jeg se om hun har dem for sidste år også så i kan se om der er en forskel eller er 

det lige meget. 

 

Mikkel: 

Altså jo flere tal jo bedre 

 

Benjamin: 

Ja 
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Mia: 

Jeg hører hvad hun lige kan overskue på computeren også, altså jeg er ret sikker på hun har dem i et 

Excel ark og bare kan gå ind og se hvor mange vi optog så mange optog vi. 

 

Mikkel: 

Det ville da være dejligt 

 

Benjamin: 

Det ville være perfekt  

 

Mia: 

Jamen det finder jeg ud af, det sender jeg til jer  

 

Benjamin: 

Cool så takker vi  

 

Mia: 

Det var da så lidt det gør jeg også  

  

 

 

 


