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Stilet student dropper huen

FØRSTE HF-STUDENT: Benjamin var stilfuldt og klassisk klædt, som hver eneste dag han har
mødt på Vestegnen HF & VUC gennem de seneste år. På billedet lykønskes han af direktør Tue
Sanderhage. Foto: Eva Glæsner

UDDANNELSE Benjamin har altid drejet hoveder, når
han er gået gennem byen på vej hen til den store VUC
bygning på hjørnet af Tårnvej. Man kommer dog ikke til
at se byens første HF-student med hue på. "Den er
sparret væk."
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Forleden fik Vestegnen HF & VUC Rødovreafdeling deres første HF-student.
Benjamin Vinicoff er 26 år og fra Rødovre, og nu også HF student. Hver eneste dag
har han de seneste år passet sine timer på den nye skole på Tårnvej, og altid
stilfuldt og klassisk klædt på. Derfor er han en mange har lagt mærke til i bybilledet,
og nu har han så også student.
Benjamin har haft et godt eksamensforløb, som han er godt tilfreds med, og som
han kan bruge til noget. Han er stærkest i det samfundsfaglige og i sprogfagene,
men er også kommet fornuftigt gennem de naturvidenskabelige fag.
Benjamin har valgt ikke at investere i en hue, for som han siger:
“Jeg kan købe en ferie for de penge det koster.”
Istedet fejrer han huen med en ferierejse for første gang i seks år, hvor han har
brugt kræfterne på at få sig en uddannelse.
Den velklædte student vil ikke videre på universitetet, men er i gang med at
undersøge nogle private uddannelser, men har endnu ikke valgt præcis hvad.
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