
 

 

Cecilie bruger gymnasiet til at snuse til universitetet 

Ønsket om at blive tandlæge har gjort gymnasieelev Cecilie Kjøller-Hansen nysgerrig på universitetslivet. 

På forløbet SubUniversity tjekker hun nu Aarhus Universitet og studiedrømmen efter i sømmene.  

 

Cecilie Kjøller-Hansen sætter det kommende års tid lup på sin drøm om en dag at blive tandlæge. Til daglig 

går hun på den bioteknologiske linje i 2g på Vestjysk Gymnasium Tarm (VGT). Her har hun takket ja til at 

komme med i forløbet SubUniversity, hvor hun sammen med fem andre elever fra gymnasiet får et mere 

indgående kendskab til Aarhus Universitet og studielivet omkring universitetet.  

- Jeg har en idé om, at jeg gerne vil være tandlæge, og jeg kan mærke, at jeg har nogle fordomme omkring 

universitetet, der får mig til at tænke, at jeg nok ikke kan klare det, siger Cecilie Kjøller-Hansen, der valgte 

at deltage i SubUniversity for netop at skubbe fordommene til side.  

Et tilbud til talentfulde elever 

Cecilie Kjøller-Hansen er 18 år og bor i Ølgod sammen med sin mor, der er køkkenchef og sin far, der er 

bankrådgiver. Ingen af forældrene har taget en videregående uddannelse, og det placerer Cecilie Kjøller-

Hansen præcis i målgruppen for SubUniversity. 

- Vi tilbyder forløbet til talentfulde elever, der kommer fra ikke-akademiske hjem, for at give dem et indblik 

i, hvad universitetet er og for at motivere dem til at fortsætte studierne efter gymnasiet, siger Henrik 

Fogde, der er VGT’s koordinator for forløbet.  

- På VGT har vi masser af dygtige elever med god vestjysk arbejdsmoral. Men der er langt til Århus, og 

universitetet kan virke lidt fjernt, ikke mindst hvis der ikke er tradition for lange uddannelser i familien. 

Derfor vil vi gerne bygge bro og åbne alle muligheder for vores elever. Vi skal gøre vores for, at de udnytter 

deres talenter, siger han. 



Mange veje at gå 

Indtil videre har Cecilie Kjøller-Hansen sammen med de øvrige deltagere fra VGT besøgt Aarhus Universitet 

en enkelt gang og mødt deres mentorer, der selv er studerende på universitetet. Under de følgende besøg 

får de mulighed for at komme tættere på livet som universitetsstuderende. De får eksempelvis muligheden 

for at komme med nogle af de studerende hjem og se, hvordan det er at bo på kollegium i en studieby. 

- Jeg håber, jeg finder ud af, at et universitetsstudie er noget, jeg kan overskue, og noget som også kan lade 

sig gøre for dem, der er flittige og ikke kun for de, der er vildt kloge, lyder det fra den beskedne 

gymnasieelev.  

- På mit første besøg fandt jeg også ud af, at der er mange flere uddannelser, der ligner hinanden, så man 

har flere mulige veje at gå, siger hun.  

Flere interessefag på skemaet 

Hun er glad for at gå på Vestjysk Gymnasium Tarm, hvor hun bedst kan lide, når der står matematik, 

bioteknologi og spansk på skemaet.  

- Jeg kan godt lide, at det ikke er så stort et sted, og folk er i det hele taget bare meget nede på jorden her, 

siger hun. 

Tanken om universitetet kan godt virke lidt skræmmende for hende, men til gengæld ser hun frem til, at 

skemaet i endnu højere grad kan komme til at rumme fag, hun selv har valgt.  

- Jeg forestiller mig, at universitetet er mere indsnævret til de fag, man interesserer sig for og selv vælger. 

Jeg tror samtidig, at studielivet er ret unikt og noget, man bare skal prøve. Og så glæder jeg mig bare til at 

blive rigtig klog på nogle bestemte områder, siger hun med et smil.  


