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Frederik Yde Jespersen er student fra 2015. Han er 23 år,
læser Innovation & Business på SDU – Campus Alsion i
Sønderborg og drømmer om at arbejde med
innovationspaces. Yndlingsfagene på FG var fysik og
oldtidskundskab, men de sociale minder om musik,
musical og venner er i høj grad med til at kendetegne
gymnasieårene.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tiden på Fredericia Gymnasium husker Frederik dels for en masse faglig udvikling, hvor studieretningen med matematik, fysik og
engelsk opgraderet til A fyldte en del. Han fremhæver fysiktimerne med John som et stort fagligt springbræt, men nævner også
”oldtidskundskab med [Kristoffer] Fabricius”, som nogle timer han gik til med glæde. ”Han, Kristoffer, fik virkelig åbnet mine øjne
for hvordan filosofi faktisk er relevant for mit unge jeg,” fortæller Frederik.  
 
Ved siden af det faglige, og måske endnu vigtigere, husker Frederik gymnasietiden for det sociale. ”Jeg startede mit første band,
Flakland, med medstuderende fra forskellige årgang og linjer, [og vi] åbnede FGMF i 2015. Jeg fik en god rolle, Arthur, med masser
af sang i musicalen Dracula i 2015. Med begge kom der så selvfølgelig en masse gode venner, bekendtskaber og historier!”  En lille
anekdote i forbindelse med musicalen 2015 er én, Frederik sent glemmer: ”Jeg mistede min stemme lige før premieren Dracula.
Det var godt nok noget bøvl, men i det mindste hjalp feberen og mit ubehag mig med ikke at være så nervøs!”  
 
Frederik holder stadig det sociale i live med en gruppe fra gymnasietiden: ”Jeg har en gruppechat med en 4 stykker, jeg stadig
snakker og mødes regelmæssigt med – de er heldigvis samlet i Aarhus, hvilket gør det lidt lettere for mig.” 
 
Frederik har nemlig selv bosat sig i det sydlige Danmark og til spørgsmålet om uddannelsesovervejelser, fortæller han:  ”Jeg var
faktisk meget i tvivl om hvad jeg ville indtil jeg så en reklame for Innovation and Business på Facebook i mit sabbatår. Jeg søgte
ind med dét som min eneste prioritet.”  Nogle af de ting, Frederik peger på, som overbeviste ham om valget var, at al undervisning
foregår på engelsk og i et internationalt studiemiljø. Og det faktum at Sønderborg som studieby giver både boliggaranti og rigtigt
meget for pengene boligmæssigt, pegede også i den rigtige retning i overvejelserne.  
 
Frederik har færdiggjort sin bachelor, er lige nu halvvejs i sin kandidat på Innovation og Business, og har allerede fået en del
relevant erhvervserfaring under studiet. ”Jeg har arbejdet som undervisningsassistent og arbejdet i universitetets
studenterværksted/makerspace, hvor jeg stod for vedligeholdelse og drift af 3D printere og andre maskiner sammen med en
kollega.” I forhold til studiejobbet som undervisningsassistent, ”har jeg nydt at have kontakt med de nye studerende, fået en masse
erfaring om hvordan man bedømmer objektivt og fair og hvad det indebærer at navigere et bureaukratisk system som et dansk
universitet”, fortæller Frederik.  
 
”Jeg er faldet virkelig godt til og har som nævnt arbejdet på universitetet, mens jeg studerer. Derudover arbejder jeg stille og roligt
på et firma med et par studiekammerater. Jeg vil gerne arbejde med innovation, mere specifikt innovationspaces, og de har en
vild passion for teknologi (hardware og software). Jeg skrev min bachelor om innovationspaces på danske universiteter og har i
den sammenhæng arbejdet med en dygtig researcher fra Lorraine, Ferney Osorio, samt fået uvurderlig vejledning fra en af mine
undervisere, Ferran Giones. Jeg arbejder videre med samme emne på min kandidat, hvor jeg håber på at være med til at
kortlægge noget af feltet omkring innovation og innovationspaces!” 
 
Til kommende studenterårgange er Frederiks bedste råd at ”ikke tænke for meget over at begå fejl. Det er nu og [på de
videregående uddannelser] I har tid til at lære. Dette gælder måde fagligt og socialt.”

 


