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Mit navn er Kit.
Jeg er en ung, energisk pige på 15 år – født d. 22/06-96 – og er lige startet i 9. klasse på Holluf Pile
skole.
Jeg har tidligere gået med aviser, men nu kan jeg godt tænke mig at få et ”rigtigt” arbejde, få nogle
nye spændende udfordringer, tjene mine egne penge og møde nogle nye mennesker.
Jeg er selvfølgelig klar over at spændende udfordringer også kan staves ”kedelige opgaver”, men
det vil naturligt nok også være en del af et arbejde, og dem vil jeg klare med et smil på læben.
Som person er jeg udadvendt, glad og smilende og elsker at grine af en god joke. Jeg har også fået
at vide af skole, familie og venner at jeg er lærenem, flittig og ihærdig med de ting jeg foretager mig.
Jeg kan ikke lide at komme for sent eller melde afbud til en aftale eller et møde, men et brækket ben
eller lignende, kan selvfølgelig være lidt af en forhindring.
Det vigtigste i mit liv i øjeblikket er min skolegang, som jeg er meget engageret i, min familie og
mine venner. Efter det er mine fritidsinteresser FDF og fitness. Læse nogle gode bøger og hører
musik er også vigtigt for mig.
At arbejde sammen med forskellige mennesker, om og med forskellige ting, som jeg f.eks. gør i
skolen, og til FDF, er noget jeg holder meget af. Men jeg kan sagtens arbejde selvstændigt.
Mine skolekarakterer viser også at jeg både kan arbejde selvstændigt og i grupper.
Mine forældre er skilt, og derfor bor jeg to forskellige steder, i Fraugde og i Holluf Pile. Begge steder
har jeg gode muligheder for at tage bussen eller cykle til et arbejde.

PERSONLIGE EGENSKABER
Glad og udadvendt
Fleksibel og mødestabil – men skolen kommer først
Lærenem og fingernem
Humørfyldt, med lidt (selv)ironisk humor
Engageret og ved/udholdende

