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 “Jeg har kunnet holde fast i min uddannelse, fordi der har været nogle hér, der har støttet mig. 
Der har været nogle, der har sagt: dét, du vil, er dét, du gør, og det er dét, du kan lykkes med i 
sidste ende. Det har givet mig ro indeni. Hvis du holder fast, kan du blive til noget stort.”

”jeg vågner op og siger, du kan godt 
det her – eller der er lys for enden af 
tunnelen – eller siger tre ting, som jeg 
er taknemmelig for”

”Hvis jeg tror nok på mig selv, så kan jeg godt her i livet” 

“Jeg er blevet mere social, og det har min mentor hjulpet mig med, 
og hun har lært mig andre metoder også. ”

”Før EMPOWER4U vidste jeg ikke, om jeg skulle 
være stolt eller flov over min baggrund”

 ”Hvis bare vi har et mål og nogen til at 
hjælpe os, så kan vi komme virkelig langt”. 

“Jeg vil gerne være pædagog, så vi har talt om, at jeg skal arbejde i en børnehave. 
Det er virkelig rart, at der er nogen, der gerne vil hjælpe mig med det. Det hjælper 
mig til at tro på det, at de tror på mig.“

”Det er fint nok at være mig selv, jeg kan godt være mig selv, og folk kan godt acceptere den 
måde, jeg er på, hvilket så også gjorde, at jeg godt kunne gennemføre min uddannelse (…) det 
er en ret stor ting” 

”Noget, jeg tager med mig, er mine drømme. De små 
drømme, som jeg har, og at det er okay at tage små 
skridt … og at du skal følge din egen vej” 

“Jeg fik hjælp til at få en praktik, og det var 
mega godt. Da praktikken sluttede, sagde 
chefen, at han gerne ville ansætte mig.”

”Jeg er blevet bevidst om, hvilken 
uddannelsesvej, jeg vil gå”

“Det er okay at begå en fejl 
engang imellem

“Jeg tager ejerskab og 
tør være den, jeg er.”

FØR: ...“Jeg er meget optaget af, hvad andre tænker om mig, usikker på, om jeg var god nok, 
som jeg var.”...  NU: ...“I dag vil jeg beskrive mig selv som selvsikker, rar og opmærksom på 
relationer, jeg er en fighter jeg ved, at hårdt arbejde giver pote, jeg er mere åben, men med 
en kritisk sans. Jeg har en drøm og et drømmejob.”

”Jeg er rigtig stolt over, hvor jeg er nået hen i dag. Og jeg ville ikke være nået her 
til, hvis jeg ikke havde den baggrund, jeg har”. 

”Vedholdenhed – jeg bliver stædig... jeg vil ikke bare sætte mig ned og lave 
ingenting – jeg har nogle mål, jeg gerne vil opnå” 
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