
Victoria 
- en ung pige på HMI 

 
 

 
 

Victoria Darné er en ung pige på 16 år. Hun er født og 

opvokset i Luxembourg og taler 5 sprog, luxembourgsk, 

fransk, tysk, engelsk og dansk. 

 

Dette skoleår tilbringer hun på HMI. 

 

Da jeg traf Victoria, stod hun blandt sine kammerater og 

serverede flæskesteg for Hous borgere. Hun så ud til at 

trives her.  

Det gjorde mig nysgerrig.  

Hvad kan en ung europæisk pige få ud af et 

efterskoleophold i Hou i Danmark?  

Kan hun få erfaringer med herfra, som hun kan bringe med 

sig i sit liv?  



 

Nedenfor kan du læse om Victorias oplevelser på HMI og i 

Hou.  

 

Når man som Victoria går på efterskole, er det selvfølgelig 

her man tilbringer det meste af sin tid. 

 

Alligevel har Victoria truffet Hou-borgerne flere gange. Hun 

har været i praktik i ”Sommerfuglen”, hun har været med 

som hjælper, da stormen, ”Ingolf” tvang havet op i Hous 

gader, og hun har serveret flæskesteg til Hou-borgerne på 

HMI. 

 

Hun har kun haft gode oplevelser med folk i Hou. Hun 

oplever folk her som søde mennesker, der står sammen 

om at hjælpe. Hun er overbevist om, at Hou må være et 

godt sted at vokse op. 

 

Victoria fortæller åbent om sit liv. Victoria kom til HMI, 

fordi hun ønskede at prøve noget nyt. 

 

Der havde været mange udfordringer gennem vanskelige 

familierelationer. Hun manglede glæde i sit liv. Hun 

arbejdede i sin fars firma og kunne ikke forestille sig, at 

det var her, hun skulle tilbringe resten af sit liv. 

 

I Luxembourg har de ingen efterskoler. Og det var netop 

en efterskole, Victoria havde lyst til. Det tog Victoria fire 

måneder at få lov til at komme på efterskole i Danmark. 

Hun var særdeles viljefast, og det lykkedes! 

 

Victoria er så heldig at have danske bedsteforældre, så det 

var mormor og morfar, der inspirerede Victoria til at søge 

ind på HMI. 



 

Den første tid på efterskolen var lidt svær. Men det var 

rart, at mormor og morfar boede så tæt på. Hun fortæller, 

at hun i den første uge var nervøs, men også nysgerrig. 

Der gik imidlertid ikke lang tid før Victoria fik det godt. 

 

Victoria er meget glad for at være på HMI. Hun fortæller, 

at hun ofte griner og har det sjovt. 

 

Lærerne er fantastisk flinke, og Victoria synes, at de er 

opmærksomme på hende. De forsøger at inddrage hende 

og at gøre brug af hendes sproglige kompetencer. Der er 

god forståelse for, at det kan være svært at være så langt 

væk hjemmefra. De vil altid gerne snakke.  

 

Nu nyder Victoria tiden på HMI. 

 

I skolen i Luxembourg kæmpede Victoria med ordblindhed. 

Her i Danmark har hun fået CD-ORD på sin computer og 

får ekstra timer i dansk. Hun regner med at klare sig fint i 

dansk til 9. klasses afgangsprøve til sommer.  

 

Victoria taler glimrende dansk og skifter gerne mellem sine 

fem sprog. I løbet af en dag er Victoria udsat for mange 

sprogskift. Det klarer hun flot 

Telefonsamtalerne med familien i Luxembourg foregår på 

fransk og luxembourgsk. Udover dansk får hun 

undervisning i engelsk og tysk. 

 

Socialt har Victoria det fint, hun tror på, at de venner hun 

har fundet her er venner for livet. Hun ser gerne, at de alle 

sammen bliver ved med at ses. Hun fortæller om 

kammeraterne, at de er søde og hjælpsomme. De er som 

én stor familie. 



 

Victoria fortæller, at det betyder rigtig meget for hende at 

være på HMI. Hendes selvstændighed og hendes glæde 

vokser. ”Jeg er blevet et positivt rodehoved”, siger 

Victoria.  

 

Hjemme i Luxembourg var Victoria en stærk pige, der var 

som en mor for sine mindre søstre, som selvfølgelig savner 

hende. Hun betragter sig selv som en ”løvemor”. Hun 

synes, hun har været voksen, siden hun var en lille pige. 

Hun kunne gå amok over andres manglende indlevelse og 

forståelse. 

 

Victoria synes, at Hou er en dejlig lille by. Det fascinerer 

hende, at her kan blive virkelig mørkt, ”Her er kun 

stjernerne”, siger hun. Men det helt specielle ved Hou er 

havets nærhed. For Victoria betyder havet frihed. ”Hvis 

man er trist, kan man være alene ved havet”, siger hun. 

 

Victoria er glad for at svømme. Hjemme i Luxembourg 

kalder hendes familie hende for ”Delfinen”. Til sommer vil 

hun gerne tage livredderprøven. 

 

Her på HMI er Victoria på ”Berserkerholdet”, - hvilket 

indebærer, at hun efter hvert ugeløb på 5 km skal en tur i 

havet hele året rundt. Hver morgen løber ”Berserker-

holdet” 2 km. Victoria dyrker udover løb og svømning - 

fitness og klatring  

 

Hvis Victoria kunne vælge om, ville hun vælge HMI igen! 

 

Da vi kommer ind på tanker om fremtiden fortæller 

Victoria, at hun godt kunne ønske sig et år mere på HMI, 



men at gymnasiet også kunne være en mulighed, hvis 

karaktererne bliver gode nok til det.   

 

Hvem ved hvad fremtiden bringer Victoria? 

Hun har mange ressourcer og mange muligheder.  
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