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21-årige Mille Ottosen har 
prøvet at få 12 til sin studen-
tereksamen. Hun har også 
prøvet at dumpe på grund af 
eksamensangst. I dag er hun i 
gang med sin drømmeuddan-
nelse.

Af Palle Høj

- Mine karakterer lå altid i den lave ende. 
Jeg bestod, men præsterede ikke noget 
over middel, for jeg kunne ikke klare pres-
set til eksamen.

Sådan fortæller i dag 21-årige Mille Ot-
tosen fra Sneslev ved Ringsted om sine op-
levelser tilbage i folkeskolens 9. klasse. 

Dengang begyndte det så småt at gå op 
for hende, at hun ikke havde helt let ved at 
gå til eksamen. Hun var bange for at lave 
fejl, og alene den skræk kunne få klappen 
til at gå helt ned, når hun stod i eksamens-
lokalet.

- Men også tiden op til eksamen kunne 
være svær, fordi jeg blev bekymret over, 
hvordan det skulle gå, og det kunne blive 
så slemt, at jeg slet ikke kunne spise noget 
til sidst, fordi jeg var bange for at kaste 
op, når jeg stod midt i eksamen, fortæller 
hun.

Så galt gik det nu aldrig, og Mille Otto-
sen fi k sig også en afgangseksamen. 

»Jeg skulle især lære, at 
det var ok at lave fejl« 

Efterfølgende har hun også afsluttet en 
HTX-uddannelse fra EUC i Ringsted i 
2008, og om 10 måneder - og en enkelt ek-
samen mere - er hun færdiguddannet som 
laborant, efter at have gennemført halvan-
det års skolegang på Erhvervsakademiet 
Roskilde og et år som laborantelev på Sta-
tens Seruminstitut i København.

- Jeg er med årene blevet bedre til at gå 
til eksamen, og jeg har nok også lært, at jeg 
til en eksamen ikke skal sammenligne mig 
selv med andre, men derimod med mit eget 
niveau til hverdag, og så har jeg fundet ud 
af, at jeg er bedst til de eksamener, hvor 
det handler om at fremlægge et projekt 
frem for at trække et vilkårligt spørgsmål, 
forklarer Mille Ottosen.

Den erkendelse er ikke kommet i et snup-
tag, men gradvist og den startede på EUC. 

- Mens jeg gik på EUC, kunne jeg se, at 
mine årskarakterer blev bedre og bedre i 
forhold til mine eksamenspræstationer, og 
derfor bad jeg min kontaktlærer på skolen 
om hjælp. Det blev til et kursus for hele 
klassen, og selv om drengene ikke syntes, 
de havde brug for det, så var det en stor 
hjælp for mig, fortæller Mille Ottosen.

 (Fortsættes side 4)
Døren går op - og klappen går ned. Det var svært for Mille Ottosen at gå til eksamen i både folkeskolen og på EUC Ringsted, men med tiden fi k hun lært sig nogle 
gode teknikker, som fj ernede en del af det pres, hun lagde på sig selv. Foto: Kristian Buchmann  
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