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Her ses Anja de Bretteville Baess (th) med sin studievejleder, der motiverede hende til at
gennemføre flere fag på 9.klasses niveau. Privatfoto

Anja genfandt selvtilliden gennem
studievejleder
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Af Steffen Skjærlund
HORSENS - En skuffende 9. klasses-afgangseksamen har i flere år plaget Anja de Bretteville
Baess. Karakterne tog på selvtilliden, mens en stofskiftesygdom, der tærer på energi og overskud,
længe har nedbragt motivationen for at læse videre.
I dag er Anja 19 år, og som billedet viser, er det en glad og stolt pige, som har genfundet selvtilliden.
Det skyldes, at hun i januar meldte sig til 9. klasses niveau i dansk, engelsk og matematik på AVUafdelingen på Horsens HF & VUC. Et forløb, som hun netop har sluttet med flotte karakterer takket
være den motiverende studievejleder Vibeke Gross-Nielsen.
- Støtten fra Vibeke var helt altafgørende for at jeg gennemførte, idet jeg blev set som et helt
menneske, udtaler Anja de Bretteville Baess.
Hun var ved at give op til det sidste, men studievejlederen var vedholdende, og det gav til sidste
pote. Resultatet var intet mindre end to 12-taller ud af tre mundtlige karakterer. Et resultat, som en
stolt Anja slet ikke havde forventet.
http://hsfo.dk/article/20150618/ARTIKLER/150619196#
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Nu vil hun læse videre, men om det bliver 10. klasse og derefter HF, eller om hun vil prøve at
komme ind på en erhvervsuddannelse som veterinærsygeplejerske, det er endnu ikke fastlagt. Det
vigtigste er, at hun har genfundet selvtilliden, forklarer Vibeke Gross-Nielsen:
- Hvis de unge mennesker overvinder deres frygt, så har de jo en sejr, de kan bruge i mange andre
sammenhænge i livet, når det bliver svært, derfor prøver vi altid at støtte kursisterne ekstra meget,
så de kommer til at opleve den sejr, siger hun.
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