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Efter rengoeringen gaar hver elev til hver deres klub … 

Lige nu bor jeg i Obihiro paa Hokkaido i Japan. Obihiro er den 

stoerste by i Tokachi prefecture med kun 168.000 indbyggere. 

 

I Japan har de skoleuniformer. For det foerste - i en lille by som 

Obihiro er der ikke saerlig mange high schools, saa vi kan kende 

hinanden paa uniformerne mht, hvilken skole vi er fra. Jeg gaar 

paa Minamimachi Shogyou Gakkou - forkortet til Nansho. Skolen 

har et af de bedste ry i byen. 

 

Det foerste jeg lagde 

maerke til var forskellen 

mellem danske og 

japanske elever. Det er 

virkelig overraskende, hvor afslappede danske 

skolelever er. Lad mig give et eksempel paa, hvor 

travlt japanske skoleelever er - hvertfald paa min 

skole. Japanske unge gaar i skole hver dag fra 

omkring 8.40 til 15.30. Naar timerne er ovre, skal 

eleverne goere rent, da japanske skoler ikke har raad 

til rengoeringsfolk efter skoletid (kun til om 

morgenen). Hver uge faar hver gruppe af elever hver 

deres opgave.   
Dette er min skoleuniform 

 

Efter rengoeringen gaar hver elev til hver deres klub, de har tilmeldt sig. Paa min skole er man 

forpligtet til at tilmelde sig mindst een klub. De kreative klubber er oftest kun een dag om 

ugen - nogle gange flere dage. Men alle sportsklubber er 6 dage om ugen - fra tirsdag til 

soendag. Jeg ville egentlig gerne have tilmeldt mig badmintonklubben, men saa ville jeg ikke 

have tid til at opleve noget overhovedet. I stedet tilmeldte jeg mig tre kreative klubber.   

Eleverne her er meget stressede. De gaar 100% op i deres sportsklubber, og studere fuldtid. I 

slutningen af 3. klasse er der en proeve, som vil give dem  adgang til et college.  

At vaere udvekslingsstudent i Japan er utrolig haardt. Hver dag studerer jeg kanji (kinesisk 

skrifttegn). Der er intet tal paa, hvor mange der er! En high school student skal kunne over 

200 i slutningen af 3. klasse. Selv japanerne har svaert ved at huske alle sine kanjier. 

 

Hver tirsdag oplever jeg en stressende dag. og jeg er glad for, at det kun er om tirsdagen. 

men paa den anden side er det ogsaa 

interessant, for der er noget at skulle lave. 

 

06.30 - vaagner jeg op. 

08.00 - tager afsted til skole 
15.30 - skolen slutter 

15.45 - klubben starter 

17.30 - tager til japansk kursus 

18.20 - ankommer (timen starter 19.00) 

21.15 - japansk kursus slutter 

21.40 - ankommer der hjemme, hvorefter jeg 

gaar i bad 

22.15 - og omkring her gaar jeg i seng efter at 

have studeret lidt. 



Rejsebrev fra Sarah Rehman, Japan 

Nyt fra Munin Juni 2010 

  

Skulle jeg opleve det hver dag, ville jeg med sikkerhed gaa ned med stress. Maaske er det 

derfor, man hoerer om japanere der begaar selvmord pga. stresset hver dag. 

  

  

Skolerne her ogsaa mange regler i sig selv: 

man skal selvfoelig have skoleuniform paa. 

• skoertet maa ikke vaere laarkort (paa min skole) 

• lidt make up paa (paa min skole) 

• ingen smykker 

• ingen extensions 

• man maa ikke farve haar eller have nogle vilde frisurer 

• haaret skal vaere glat redt og helst sat op. 

 

Japanske studenter ryger eller drikker ikke. man skal vaere 21. Selvfoelgelig er der nogle 

under 21, der drikker. Men de holder ikke de vilde fester, da slet ikke paa samme niveau som 

danskerne. High school studenter er set paa som 

boern i Japan. 

  

At vaere udvekslingsstudent i Japan er svaerere end 

jeg havde regnet med, og svaerere end at vaere 

almindelig student i Danmark. Men stadig er det en 

unik oplevelse, der skal opleves fuldt ud. 

 

 

 

 

 

 

 
Obihiro er kendt for sine kager. Denne kage er en  
premiere, udstillet i en kaempe kage cafee. Ja, det  
er skam en kage. Pyntet er af sukker og chokolade. 

 
 
Japanske unge elsker at tage purikura billeder. 

Jeg har taget en hel del med mine 

japanske venner og de andre 

udvekslingsstudenter. Man kan tage 

billederne, og saa dekorere dem med alle mulige 

ting - og skrive en masse ting paa dem. Man kan 

aendre haarfarve, indsaette oejenvipper, 

kontaktlinser, indsaette pandehaar, make up, 

saette smaa figurer ind etc etc etc. og 

photoboksene er fyldt med billeder af japanske 

modeller, der reklamerer for dem. 

 

 

 

 

 

PS! Jeg beklager de manglende ae, oe og aa, 

men jeg skriver fra et japansk keyboard. 


