
Champagnefrukost.	  	  

Prat,	  om	  gamla	  minnen	  med	  klasskompisar,	  och	  avsked	  till	  lärare.	  

TRETAL	   Nostalgi.	  Glädje.	  Förväntan.	  
	  
Det	  här	  är	  bara	  början,	  på	  den	  dag	  vi	  så	  länge	  har	  väntat	  på.	  Idag	  tar	  vi	  studenten.	  	  

KONTRAST	  	   Tänk	  er,	  att	  vi	  är	  dagisbarn	  igen.	  Tillräckligt	  stora	  för	  att	  förstå	  att	  de	  i	  vita	  mössor	  firar	  

något,	  tillräckligt	  små	  för	  att	  inte	  förstå	  vad.	  Varför	  står	  dom	  på	  en	  lastbil?	  

	  

UPPREPNING	  	  Vi	  är	  mellanstadieelever.	  Gymnasiet	  är	  en	  evighet	  bort,	  sista	  dagen	  på	  det	  ännu	  
längre.	  Kommer	  vi	  att	  ta	  oss	  dit?	  
Vi	  är	  högstadieelever.	  Studenten	  känns	  lockande	  och	  skrämmande	  på	  samma	  gång.	  

Hur	  känns	  det,	  att	  sluta	  skolan?	  
Vi	  är	  gymnasieelever.	  Karroelever.	  Och	  plötsligt	  står	  vi	  här.	  Hur	  kunde	  tiden	  gå	  så	  fort?	  
	  

I	  hela	  tolv	  år,	  har	  vi	  gått	  i	  skolan,	  varav	  tre	  av	  dem,	  har	  tillbringats	  här,	  på	  Karolinska	  
läroverket.	  Åren	  har	  varit	  fyllda	  av	  nöjen.	  Vi	  har:	  

TRETAL	   •	  Dansat	  oss	  trötta	  på	  karrofester	  
•	  Svettats	  på	  nattinnebandyn	  och	  den	  årliga	  brännbollen	  

•	  Och,	  även	  om	  det	  varit	  utan	  framgång,	  kämpat	  tappert	  varje	  år	  i	  krampen	  

Men,	  vi	  har	  även	  stött	  på	  en	  del	  motgångar:	  

TRETAL	   •	  Som	  dagarna	  efter	  Karrofesterna	  
•	  När	  vi	  tvingats	  räkna	  ut	  den	  naturliga	  logaritmens	  derivata	  eller	  skriva	  enligt	  
rapportmall	  

•	  Och	  sist	  men	  inte	  minst	  när	  vi	  sprungit	  upp	  och	  ned	  för	  skolans	  alla	  hemska	  trappor	  

Men	  det	  är	  inte	  heller	  meningen	  att	  livet	  ska	  flyta	  på	  utan	  svårigheter,	  för	  till	  
exempel,	  hur	  kul	  hade	  det	  varit	  att	  ta	  studenten	  idag	  om	  vi	  inte	  behövt	  kämpa	  då	  och	  
då	  under	  våra	  tre	  år	  på	  Karro?	  	  Vi	  har,	  med	  hjälp	  av	  fantastiska	  pedagoger	  till	  lärare	  

och	  en	  rejäl	  dos	  jävlar	  anamma,	  utvecklats	  såväl	  intellektuellt	  som	  individuellt.	  
Och	  idag	  står	  vi	  mer	  förberedda	  för	  livet	  utanför	  klassrummet	  än	  någonsin	  tidigare.	  	  

Så,	  vad	  är	  vi	  imorgon?	  Inte	  längre	  barn,	  inte	  längre	  elever.	  	  
Vissa	  skulle	  säga	  att	  vi	  är	  vuxna.	  

Mitt	  förslag,	  är	  att	  vi	  låter	  bli	  att	  definiera	  vad	  vi	  är	  imorgon.	  	  
För,	  som	  en	  klok	  Abraham	  Lincoln	  en	  gång	  sa:	  

	  
CITAT	   ”Det	  bästa	  med	  framtiden	  är	  att	  den	  kommer	  en	  dag	  i	  sänder”.	  	  

Så	  passa	  på	  och	  njut!	  Vi	  har	  förtjänat	  det.	  

Tack	  för	  tre	  underbara	  år.	  


