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Charlotte Dons 
Chalotte lever sit liv i nuet og tænker ikke synderligt på fremtiden, hun nyder sine  
venner og fester i weekenderne. 
 
Hvem, hvor, hvornår? 
Charlotte Dons er født den 5. marts 1993. Hun bor i Herning sammen med hendes mor, 
far og lillebror på 14, og har boet der hele sit liv. Lige nu går hun på Herning 
gymnasium. 
Charlotte har gået i Tjørring folkeskole og var meget glad for stedet. Der har hun gået 
fra 0-9, og hun har stadig en masse gode venner fra dengang. 
Hun har taget tiende klasse på Herning friskole, her så hun frem til et godt år, som 
kunne modne hende, og gøre hende klar til gymnasiet. Året var lidt af en fiasko, da det 
ikke hverken gav, eller hjalp hende med andet end hendes karakterer, og hendes 
forældre er trætte af at have brugt penge på et mislykkedes år. 
 
I Skolen 
Lige nu går Charlotte på Herning gymnasium i 1.P. 
Hun er godt tilfreds med klassen, men linjen valgte hun ikke af interesse, men mere ved 
hjælp af udelukkelsesmetoden, da intet andet interesserede hende. Fagligt har hverken 
engelsk eller samfundsfag været hendes stærke side, men hun håber på, at 
samfundsfag vil vise sig at være spændende her i gymnasiet. Hun vil fuldføre 
gymnasiets tre år, bagefter er hun rimelig ”lost” med hendes uddannelse, som så 
mange andre unge mennesker er. 
 
Hvad så efter skolen? 
Hver dag når Charlotte kommer hjem fra den lange hårde dag på Herning Gymnasium, 
begynder hun lige på og hårdt med at lave sine lektier, så hun kan nyde resten af dagen 
med vennerne eller bare slappe helt af. Hun bruger generelt det meste af sin fritid til 
venner i hverdagene og fester i weekend. Hun er i hvert fald ikke et asocialt menneske. 
Hendes vennekreds er mellemstor med få meget tætte venner, som hun holder meget 
af og kan fortælle alt, og en masse gode venner hun bare hygger sig med. 
Penge tjener hun ved at træne børn i gymnastik, hun har selv gået til det og har gode 
erfaringer med det. Hun tjener ikke en bestemt løn om måneden, men for udbetalt et 
beløb om året for at hjælpe dem. Hun har ingen ambitioner inde for sporten. 
 
Efter Herning Gymnasium? 
Charlotte var fuldstændigt blank, da spørgsmålet om hvor hun befandt sig om ti år blev 
stillet. 



 

 

Fremtiden ser altså meget sløret ud for hende, hun kunne både forestille sig at være 
fuld gang i arbejdet eller stadig studere, men sjovt nok er det eneste hun håber på er at 
have et dejligt forhold til en kæreste om ti år. 
I gymnasiet valgte hun ved hjælp af udelukkelsesmetoden, hvilken linje hun skulle på, 
og det ente med samfundsvidenskabelig. Når Charlotte ikke engang ved hvilken linje 
hun vil, kan man jo sagtens se at hun er usikker på fremtiden. 
Når hun bliver ældre, vil hun med sikkerhed flytte væk fra Herning. Byen er for lille for 
hende. Hun vil, som mange andre unge, ud og opleve verdenen. Hun vil rejse til de 
store byer, som London, New York og Paris. Charter rejser har også altid tiltalt hende, 
så gerne et varmt sted. 
 
Holdninger, meninger og synsvinkler 
Charlotte er en teenager på 17 år der nyder fritiden med venner og fester. Hvis man 
skulle se på hendes holdninger, er den mest fremtrædende nok rygning. Hun har selv 
haft en farmor der døde af en længerevarende sygdom der stammede fra rygning. 
Derfor er hun ikke glad for at familien, eller nogen af hendes nære venner ryger. 
Hun er meget blank angående politik, det har aldrig rigtig interesseret hende, og hun 
gider ikke sætte sig ind i det. Dette er meget mærkværdigt, siden hun rent faktisk har 
meldt sig ind på en samfundsvidenskabelig linje. Selvom det er ved hjælp af 
udelukkelsesmetoden kan det alligevel undre en, men hun mener bestemt ikke politik er 
ligegyldig. Citat: ”Man bliver jo nød til at vide lidt politik før man stemmer ikke? Man kan 
jo ikke bare stemme”. 
Hun kan som sagt godt lide fester, og mødes tit med hendes venner der. Kærester har 
der ikke været nogen af, men hun har intet imod at kysse en sød fyr til en af de mange 
fester. 
Hun er en meget åben pige der er rar at snakke med, og hun er godt tilfreds med sit liv. 


