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Tak for de gode snakke jeg har været så heldig at være med til de sidste par dage, 

hvor jeg har ringet rundt til jer alle. Det er min klare fornemmelse, at der bakkes op 

om ikke at sprede virus, og I giver samtidig lærerne ros for deres indsats med lektier, 

vejledning, gode råd og ”kollegial sparring”. 

Noget der slog mig under samtalerne, var forskelligheden i udmøntningen af 

undervisningen fra det ene hjem til det andet, mens der samtidig var overvejende 

tilfredshed med undervisningen, nu hvor man selv stod for den.  Her kan der 

uddrages flere moraler, det vil jeg ikke trætte jer med, men bare sige at med 

opfindsomheden, overbærenheden, tålmodigheden og ikke mindst 

forældrekærligheden kommer man rigtig langt i disse tider. Tænker ikke ungerne for 

alvor lider overlast hjemme hos jer. 

Hvad så efter påske er det relevant at spørge om. Hvad nu hvis nedlukningen 

fortsætter derefter?  Der var mange familier, der sukkede lidt over spørgsmålet, 

”men det skal nok gå”, var langt de flestes udmelding.  

Selvfølgelig vil der være nogle, der får brug for nødpasning/undervisning 

efterhånden som pasningsmulighederne ebber ud. Som vi har meldt ud, så 

kontakter man Ditte i Børnehuset, eller mig i skolen, hvis det bliver aktuelt. 

Vi troede, at der i dag ville blive meldt ud, hvordan nedlukningen skulle håndteres 

efter påskeferien, men det ser ikke ud til at det er på trapperne lige nu, så derfor har 

vi besluttet, at i ugen efter påske fortsætter vi som nu, men med en bredere vifte af 

fag. Det skal I nok blive informeret om, når vi igen starter efter påske. 

 



I slipper ikke for et lille citat, nu hvor I alle er lærere: 

Thought I was a good teacher until I discovered my students were just memorizing information rather 

than learning to understand the material. Who was to blame? (Eric Mazur) 

 

Hilsen Troels og god påske 

 

 

  

 

 

 

 

 


