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Skolen

Skoletiden har ikke altid været nem for Kesi. Han har gået 
på mange folkeskoler i København. Syv er det blevet til – 
skoler, der var spredt over hele byen. 

Der var mange grunde til, at det ikke altid fungerede i sko-
len. Og undervejs blev han og hans mor også enige med 
nogle af lærere om, at det var bedst for Kesi at skifte skole. 

Kesi havde en meget usædvanlig skolegang. I dag er han 
ikke særlig stolt over, at skoletiden ikke rigtig fungerede 
for ham. 

Men sådan var det.

”Skolen var ikke rigtig indrettet til unge drenge som mig. 
Der var for meget gang i os, og vi passede ikke rigtig ind i 
en klasse med 30 elever og fast skoleskema med traditionel 
undervisning.” 

Kesi havde meget krudt i bagdelen, og han kom hurtigt til 
at kede sig i timerne. 

For Kesi var frikvartererne det bedste ved skoletiden. Han 
var glad for at hænge ud med de andre drenge og tale om 
musik og spille bold.Boo
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Der var meget mere i ham, som lærerne ikke så.

Indimellem synes jeg virkelig, at han blev uretfærdigt be-
handlet.

Han var også en dygtig dreng. Det hjalp, da der var en lærer, 
som havde overskud til at se på ham med de evner, som han 
faktisk har – og se det menneske, som han er.”

Kesi blandt de bedste

Der var dog enkelte fag, som Kesi var glad for. Det var fag, 
hvor han var rigtig god. 

Kesi erkender i dag, at han i skolen hurtigt mistede interes-
sen for fagene, hvis han ikke med det samme blev en af de 
bedste. Han gad ikke bruge sin tid i timerne, hvis han ikke 
klarede sig godt.

Der skulle ske noget – og helst hele tiden. Ellers kedede 
Kesi sig. Det betød, at han blev væk fra mange timer.

I engelsk, idræt og musik var han dog helt på toppen, og 
de fag blev hurtigt hans yndlingsfag i skolen. Kesi kunne se 
fornuften i at bruge sin tid i netop disse timer. Det gav god 
mening for ham. 

I idræt kunne han få lov at bruge sin krop og energi. I  

Lærerne syntes, at han var overgearet. 

I dag kan han se, at de nok havde ret. Han var rastløs og 
kom hurtigt til at kede sig. 

Det var svært for ham at sidde stille og lytte. Der skete ikke 
nok i timerne. Derfor pjækkede han også en del. Det er 
heller ikke noget, som han er stolt over i dag.

”På et tidspunkt mødte jeg en lærer, der kunne se noget i mig, 
og som brugte tid sammen med mig. Hun kom til at betyde 
meget for mig. Jeg var rigtig glad for hende.

Jeg var vant til at få ballade, men hun kunne også se, at der 
faktisk var mange ting, som jeg var god til. Og hun havde lyst 
til at hjælpe mig. 

Hun tog min musik alvorligt og hjalp mig med at bruge tiden 
i skolen fornuftigt, frem for bare at pjække fra timerne. 

Det var fedt at opleve. Der skulle være flere af den slags lærere.”

Kesis mor Heidi fortæller:

”Oliver var en glad dreng. Han elskede at optræde og havde 
mange gode venner – også i de skoler, han har gået på. Det 
var ikke altid retfærdigt, at lærerne kun så ham, når han var 
rastløs og pjækkede, fordi han kedede sig. Boo
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