
FG ALUMNE 
Julie,  
student årgang 2015
 
Julie er student fra musiklinjen årgang 2015 og studerer nu BA i
Industrielt Design på Designskolen Kolding. I gymnasietiden var
læsevejledning og støtte til skriftlighed en afgørende hjælp og
yndlingsfagene design og idræt et kærkomment afbræk fra de
boglige fag.
 
 
 
 
 
 

 
Under sit studie arbejder Julie som rundviser på Designskolen. ”Jeg nyder at fortælle om skolen og om min passion for
designfaget [og var bl.a. også] rundviser for designholdet fra FG, hvor jeg fik et glædeligt gensyn med underviser Maria. Jeg
havde selv Design som valgfag, da jeg gik på Fredericia Gymnasium. Herudover havde jeg også Maria som læsevejleder, da
jeg oplevede udfordringer med det skriftlige arbejde under gymnasietiden. Jeg har efterfølgende også været
gæsteunderviser på designholdet på FG, hvor jeg har undervist i perspektivtegning under deres møbelforløb.  
 
Jeg afsluttede [her i foråret] mit praktikforløb i København på tegnestuen Halskov og Dalsgaard Design. I forbindelse med
mit bachelorprojekt på Kolding Designskole er jeg i gang med at undersøge hvordan unge med type 1-Diabetes oplever
deres hverdag med en insulinpumpe. Mit formål er at re-designe insulinpumpen, hvor de unges behov og ønsker er mit
største fokus. Jeg starter herefter, fra september, en kandidat i industrielt design med speciale i ’Design for People’”.     
 
Om tiden på FG uddyber Julie, at ikke alt var lige nemt. Særligt de skriftlige afleveringer fyldte rigtig meget og var svære at
komme igennem. ”Jeg har aldrig været faglig stærk i skolen”, beskriver hun og    husker da også sine gymnasieår på FG som
en hård tid, hvor læsevejledning inde hos Maria og støtten til skriftlighed var afgørende. ”Dog har det været en været en
uerstattelig og givende tid,” fortæller Julie videre. ”Jeg blev en del af et fællesskab og fik et tæt bånd med nogle piger, hvor
vi hjalp og støttede hinanden i en tid, hvor der kan være mange bekymringer. Jeg er i dag taknemmelig, og er sikker på, at
jeg er blevet meget mere sikker i mine fremtidige valg på grund af dem.” Julie har stadig kontakt til flere af sine gamle
klassekammerater og har et tæt forhold til veninderne, selvom de har bosat sig rundt omkring i landet.  
 
Yndlingsfagene i gymnasiet var som nævnt design og idræt, hvor Julie kunne udtrykke sig kreativt og gennem sport, og det
blev også omdrejningspunktet, da der skulle træffes valg om uddannelse. ”Efter gymnasiet var jeg ret forvirret omkring
hvilken retning jeg skulle gå. Jeg har altid tænkt i de kreative baner og at arbejde med mennesker faldt mig meget
naturligt. Jeg vidste, at det var svært at blive optaget på Designskolen, og vidste at det efterfølgende kunne være svært at få
arbejde. Men jeg brænder for at udforske min kreativitet og hjælpe mennesker, og efter et højskoleophold blev dette kun
bekræftet.”  “Der er plads til os alle og brug for vores alsidige kompetencer, ikke kun faglige men også personlige”, siger Julie
om sine erfaringer med uddannelseslivet. 
 
Til de kommende studenter vil hun gerne understrege, at ”karaktererne ikke er altafgørende” for tiden efter gymnasiet.
”Nogle mennesker tænker i kreative baner, der gør det muligt at tænke ud af boksen og udtrykke sig igennem et andet
medie. Der er i den grad, brug for mennesker der tør stille spørgsmål ved, hvordan tingene fungerer.” 
 
 

På billederne er der et par designeksempler
på projekter, som Julie har lavet under
uddannelsen; et samarbejde med ECCO sko,
hvor Julie og hendes gruppe havde fokus
fremtidens Tokyo og en daybed, Ditlev, med
inspiration fra japansk minimalisme, som er
designet til en konkurrence for Sofa Company.


