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Rikke Uldall er HF-student fra 2013 og er i gang
med sin kandidat på Engelskstudiet på Aarhus
Universitet. Hun vil gerne arbejde med
kommunikation og brand-management, når hun er
færdig med uddannelsen, og har fået en
praktikplads hos Astralis Group.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg synes, at jeg lærte meget af min tid på HF, både fagligt og personligt. Jeg var en smule skræmt af ikke at vide, hvad
jeg ville, når jeg var færdig, men selve studietiden på FG husker jeg som værende god. Jeg kunne rigtig godt lide
studiemiljøet på gymnasiet, der var plads til udvikling og udfoldelse, og så var det bare et dejligt sted at være.” 

 

Efter HF-eksamen var Rikke, med egne ord, ”rimeligt langt omkring” før hun fandt sin rette uddannelseshylde. ”Direkte
efter HF søgte jeg ind på fysioterapi-uddannelsen i Odense.” Det var dog ikke rigtig af lyst, beskriver Rikke, men mere fordi
fagene og karaktererne passede til kravene og fordi hun ikke rigtig vidste, hvad hun ville, men følte, at hun skulle vælge et
eller andet. Hun endte dog også med at takke nej til uddannelsespladsen og tage et sabbatår i stedet og få et arbejde.

Året efter startede Rikke på Japanstudier på Aarhus Universitet, men fandt ud af, trods en vis interesse i fagområdet, at
det ikke var et studie, hun kunne se sig selv i og stoppede efter et år. Året efter, efter at have læst Tysk B og Engelsk A op
som enkeltfag, kom hun ind på Engelskstudiet. Som en del af uddannelsen har hun boet og studeret en periode i
Bournemouth i England, hvilket hun fremhæver som en supergod oplevelse.  

 

”Jeg synes det er fantastisk at være på en uddannelse, der har så mange muligheder, ” siger Rikke. ”Folk siger tit, at
humaniora ikke kan bruges til meget, og at jeg jo egentlig bare uddanner mig til arbejdsløshed, men det tror jeg ikke på.

Det handler om at kunne skabe sine egne muligheder og ikke være bange for at tage chancer og risikere noget, for det
man drømmer om. Det har taget mig mange år at turde forlade min comfort zone, men jeg er også utrolig stolt og glad
for at jeg endelig er nået hertil. Det er det gode ved videregående uddannelser, for der er tid til at tænke og overveje
hvilken vej man skal gå, og der er mulighed for at prøve mange forskellige fag og retninger, inden man skal tage en
endelig beslutning.

 

”Det bedste ved mit studie lige nu er helt sikkert at jeg har fået en praktikplads hos Astralis Group, og at jeg endelig har
fundet ud af hvad jeg gerne vil, når jeg er færdiguddannet. Jeg synes e-sport er super spændende, og der er mange
forskellige aspekter at tage fat på og arbejde med indenfor branchen. Jeg føler, at jeg lærer meget af nogle vildt
talentfulde mennesker, som jeg har stor respekt for. Det er svært og hårdt, men det er også bare super lærerigt og noget
af det fedeste, jeg nogensinde har foretaget mig. Derudover giver det mig jo arbejdserfaring igennem universitetet, så at
sige; det er struktureret, og giver mening som et led i min uddannelse, og det føles trygt at have AU i ryggen, inden man
går ud i verden helt alene.” 

 

Tilbage på FG var Rikkes yndlingsfag billedkunst, hvor særligt de kreative sider af faget tiltalte hende. Timerne beskriver
Rikke som et dejligt afbræk fra de mere teksttunge fag. Selvom det ikke direkte er et felt, hun har valgt at uddanne sig i
efterfølgende, har faget en særlig plads i hukommelsen. ”Jeg har faktisk stadig begge mine billedkunst-portfolios,”

fortæller hun og sender i den forbindelse en venlig hilsen til sin gamle billedkunstlærer Anne.   

 

Et godt råd til FG-studenterne 2020:  ”I skal ikke skal være forskrækkede over at skifte mening undervejs i jeres
uddannelse, eller at læse nye eller flere fag op, hvis det bliver nødvendigt. Det er ikke et kapløb om at nå først i mål. Det er
helt okay at tage sig tid til at finde ud af, hvilken vej man gerne vil gå. Jeg valgte ”forkert” en del gange, men alle valg har
lært mig noget værdifuldt. I dag er jeg slet ikke i tvivl om, at jeg er det helt rigtige sted, og jeg glæder mig også til
fremtiden og tiden efter universitetet.”

 


