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Så er vi på banen igen, med få undtagelser. 

Vi holder afstand, vasker hænder og spritter af, og endelig er der nogle elever at 

tage billeder af, men det er som I sikkert kan se, svært at få taget gruppebilleder 

med sammenhold, fællesskab og alt det. Billederne illustrerer meget godt den tid vi 

befinder os i lige nu, afstand, afstand og afstand.  

Ja, specielt det første billede gør i hvert fald, for her er alle fire elever med fru Birthe 

taget til Trend i sommerhus. Der forlyder ikke, om det vil vare weekenden over, men 

så ved I kære forældre ”omtrent” hvor børnene er henne, hvis de ikke dukker op.  

 

 

1                           Ja, plads mangler vi ikke, specielt ikke, når alle 4 elever er udstationeret i Trend området. 



 

 

 

For at få plads til alle 11 elever i Simons gruppe, har vi måtte tage Fællessalen i 

anvendelse. Det betyder, at vi så kan tage de fine ”nye” borde i anvendelse, som vi 

har fået fra Gymnasiet, og som pedelklubben så fint har lavet om til Coronaborde. 

Da vi fik dem, var der plads til to elever ved hvert bord. Nu sidder man alene, men til 

gengæld er de meget mere fleksible; kan hurtigt flyttes rundt med, laves til 

gruppeborde, sættes i rundkreds, ja muligheder er uendelige. Mange tak til 

pedellerne for svejse, male og snedkerarbejdet. 

 

Det er lidt som ”Palle alene i verden” siger Sabrina, da hun er på vej ud til sine elever 

i teltet, med en kop kaffe i hånden, for at holde varmen, må man forstå. Ja, der 

sniger sig lidt andre undervisningsdidaktikker ind her i disse Coronatider. 

Spændende bliver det at følge med i hvilke der bliver den ”nye” trend, når alt 



forhåbentlig bliver mere normalt igen. Håber det bliver lidt mere ”avanceret” end 

varm kaffe til lærerne i timerne. Faktisk har vi prøvet en del Team møder via pc. Det 

fungerer rigtigt godt, og nu, hvor 6-og 8.klasser endnu ikke er lukket ind i varmen, så 

intensiverer vi det en smule, så vi har daglige møder med de elever. Dels for at de 

fornemmer, at de stadig er med i et læringsfællesskab, men også for at bibeholde 

fornemmelsen af at ”vi går stadig i skole, og nej, det er ikke sommerferie endnu” 

agtigt. Der vil være mødepligt til disse daglige møder med protokol og det hele, så 

det er alvor. 

 

 

 

 

Hvor er eleverne, nå ja, de er ude og tage billeder til deres pointløb. Så er der lidt 

mere plads i lokalet. Og nu hvor vi er ved det, så er morgensamlingerne aflyst. 

Derfor giver det god mening at bruge Fællessalen til undervisning, og så har 

eleverne deres egen udgang-og toiletter. Fornemt. 

 



Lillemellem har udeundervisning i det store talt, som vi har lånt af borgerforeningen. 

Så deles vi med Børnehuset om det, og selvfølgelig er det lidt anderledes end et 

almindelige klasselokale, men det med kaffe giver god mening, når temperaturen 

ikke sniger sig op på mere end 10-12 grader. Hvordan ungerne holder varmen, har 

sundhedsmyndighederne ikke sagt noget om, men hvis man ser på nogle af 

eleverne, så er en T-shirt rigeligt til at holde kulden fra døren. Ja, vi er meget 

forskellige, og verden kan ses på mange forskellige måder; bare man ikke altid tror, 

at den måde man selv ser den på, også altid gælder for sidemanden. Selv om det s.. 

ser lidt koldt ud, bare med en T-shirt…  

 God weekend til alle, også jer, der er hjemme og passer på jer selv og andre. 

Hilsen Troels 



 

 

 

 

 

 


