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Portrætserien Herlevs Børn: 

1. Hvem er du og hvad hedder 
du?
»Hej, jeg hedder Jamilla. Jeg 
går i Aktivitetsklubben, jeg 
har gået til gymnastik og på 
mit værelse har jeg en ham-
ster«. 

2. Hvor gammel er du?
»Jeg er ni år«. 

3. Hvor bor du i Herlev?
»Jeg bor i Hjortegården«.  

4. Hvor længe har du boet i 
Herlev?
»Øh, lige siden jeg blev født«. 

5. Hvad er det  bedste ved Her-
lev?
»At der er nogle rigtig søde 
mennesker og at her er rart at 
være«. 

6. Hvad er ikke så godt ved 
Herlev?
»At der er nogle nederen toi-
letter i skolen«.

7. Hvis du kunne bestemme, 

hvad var så det næste, der 
skulle ske eller laves i Herlev?
»Klart nogle bedre toiletter 
i skolen. Og der kunne også 
godt være nogle flere butik-
ker«. 

8. Hvad for en skole går du på?
»Jeg går på Kildegårdskolen 
Vest«. 

9. Sig noget om din skole:
»Der er nogle nederen toilet-
ter. Men der er også nogle rig-
tig søde lærere, og det er rigtig 
fedt at få nye venner«. 

10.  Hvad laver du, når du ikke 
går i skole?
»Jeg går i Aktivitetsklubben, 
og tidligere gik jeg også til 
gymnastik«. 

11. Hvem er din bedste ven?
»Det er Rikke«. 

12. Hvad er din livret?
»Spareribs  og ostepølser«. 

13. Har du en drømmerejse, 

som du gerne vil på engang?
»Når vi nærmer os ferien, 
tænker jeg altid, at jeg godt vil 
til USA«. 

14. Har du nogen søskende?
»Ja, jeg har en halvsøster, der 
hedder Natascha«. 

15. Hvad er det bedste, som du 
har på dit værelse?
»Det er nok min dværgham-
ster og min seng«. 

16. Hvad bruger du mest i Her-
lev ud over din skole?
»Aktivitetsklubben i Hjorte-
gården«. 

17. Er der et sted i Herlev, hvor 
du aldrig har været?
»Det kan jeg ikke helt huske«. 

18. Går du og glæder dig til 
noget særligt lige nu?
»Ja, jeg glæder mig til, at vi 
skal på ferie«. 

19. Vil du sige noget til folk, der 
bor i Herlev?
»Hav en god dag«. 

HVIS DU KUN MÅTTE SIGE EN SÆTNING OM DIG SELV?  »At jeg er en glad pige«.  
Fotos: Henrik Lüthcke. 

Formål. At få Herlevs børn og unge i avisen. 
Fremgangsmåde:  19 faste spørgsmål til 
aldersgruppen syv til 18 år. 
Denne gang: Jamilla Amina Dam. 

Jamilla Amina Dam

JAMILLA AMINA DAM

Læst på 19 sekunder: 
Bor i Hjortegården, skal starte i fjerde klasse på Kildegårdskolen 
Vest og tilbringer en del tid i Aktivitetsklubben. 

 Af Jørgen Nielsen


