
Lad os hamstre omsorg 
og tålmodighed  
Det er en historisk tid, vi lige nu oplever. En 
tid, hvor vi ikke kan trække på vores 
erfaringer eller en viden fra en lignende 
oplevelse. En tid, vi formentlig aldrig vil 
glemme igen, men måske heller ikke opleve 
igen. Det efterlader os med mange følelser 
og stemninger, ligesom vi befinder os i en 
hverdag, der skal afvikles og indrettes helt 
anderledes. 

Marts 2020

Arrangementer 
Eftersom skolen er lukket, er 

der ikke nogle arrangementer 
frem til uge 16. Måske bliver de 

nævnte arrangementer i ugerne 
herefter skubbet. Det ser vi på, når vi 
kommer tættere på. 
Uge 16: 
Mandag er skolen lukket grundet 
påske. Tirsdag er der 
skolehjemsamtaler i Sølv. Onsdag er 
der forældremøde i Gul og 
skolehjemsamtaler i Guld. Torsdag er 
der  udendørsudvalgsmøde. 
Uge 17: Ugen er gruppelæreruge for 
hele skolen. Blå har naturfagsprojekt i 
hele ugen. Hvid og Gul har ”Taler”-
projekt hele ugen. Mandag er der 
fyraftensmøde om prøverne for Blå og 
deres forældre fra 17 til 18.30. 
Tirsdag er der skolehjem-samtaler i 
Sølv og Guld. 
Uge 18: Hele ugen er 
gruppelæreruge. Torsdag er der 
forældremøde i Bronze og Sølv samt 
Fritter-/forældremøde i Fritteren. 
Lørdag er der udendørsdag 9-13. 
Uge 19: De skriftlige prøver starter for 
Blå. Tirsdag, onsdag og torsdag er 
der skolehjemsamtaler i Indigo. 
Onsdag er der bestyrelsesmøde fra 17 
til 20.30 og forældremøde i Brun. 
Uge 20: Tirsdag og onsdag  er der 
skolehjemsamtaler i Lime Tirsdag er 
der møde i dialogudvalget. Torsdag er 
der forældremøde i Indigo og Guld. 
Premiere på musical for Bronze og 
Brun

Sådan ser 
en legeplads uden 

børn ud.



Kloge vane-/flokdyr 
Mennesker er vanedyr, så det er faktisk ikke så 
nemt. Mennesker er flokdyr, så vi mærker 
isolationen tydeligt. 
Mennesker er heldigvis også udviklet med en 
hjerne, der kan lære at omstille sig.  
Lad os bruge denne tid til netop det: at lære 
omstilling. Og så i øvrigt at få det absolut 
bedste ud af det. 
Der går ikke zombier rundt på gaderne, 
selvom de er øde og stemningen tung. 
Der er ikke fødevaremangel i butikkerne, selvom den indledende unødvendige hamstring 
gjorde det svært at få rugbrød, mælk og wc-papir til nye forsyninger var kommet frem. 
Vi er faktisk stadigvæk ekstremt heldige, priviligerede og forholdsvis raske.  
Og netop derfor skal vi udvise omsorg overfor de, der bliver presset i denne tid. Der er 
måske arbejdspladser på spil, der kommer muligvis en økonomisk lussing i kølvandet på 
dette, der er ældre og syge, der måske ikke kommer gennem dette.  
Men lad os være enige om, at vi kan gøre en masse. Vi kan hamstre løs af omsorg, 
omtanke, samvær med den nærmeste familie, øve os i discipliner som tålmodighed, 
taknemmelighed og praktisere ro. Det kommer os på ingen måde skidt tilbage i den 
anden ende. 

Rengøring 
Uge 13: Gul og Blå2. Skolen er lejet 
ud lørdag 
Uge 14: Brun og Blå3 
Uge 16: Indigo 
Uge 17: Bronze og Lime1 
Uge 18: Grå og Lime 2 
Uge 19: Guld og Lime 3 
Uge 20: Hvid og Blå 1

Sådan ser en 
parkeringsplads uden biler ud.



Lilleskoleværdierne lever stadig  
På verdens smukkeste Lilleskole savner de ansatte børnene og forældrene. Det er en 
underlig og næsten absurd måde at undervise børn på. Fjernundervisning.  
En af de stolte Lilleskole-værdier er de tætte meningsfyldte relationer til elever og deres 
forældre. Dem skal vi praktisere helt anderledes lige nu.  
Men samtidig ved vi, at netop vores tætte og meningsfyldte relation vil gøre det 
nemmere at komme gennem dette på en god måde. Vi ved, at I som forældre er udstyret 
med en stor lyst til at bakke op om jeres børns skolearbejde. Vi ved, at I kontakter os, hvis 
der er brug for det.  
Vi ved, I gør jeres absolut bedste.  
Og det er vi, de ansatte, virkelig taknemmelige for. Vi ved, vi beder jer om at hjælpe jeres 
børn med ting, I måske aldrig selv har lært, afprøvet eller har erfaring med. Vi ved, at I 
som forældre vil opleve IT-frustrationer, faglige frustrationer og didaktiske frustrationer. 
Men vi ved også, at I stadig vil kæmpe for at hjælpe jeres børn.  
Vi er helt trygge. 
Tusind tak til alle jer forældre for at tage ja-hatten på (I må have hamstret). Vi har kun 
mødt søde, venlige beskeder. Selv jeres frustrationer er formuleret pænt.  
Vi ved også, at vores elever savner skolen og deres kammerater. De oplever, at en ting er 
at kunne det, læreren giver af opgaver, en anden ting er samspillet om det faglige med 
klassekammeraterne, og i særdeleshed savner de det sociale. Det er nok ikke i denne 
periode, vi skal tage Snap og Messenger fra ungerne.  
Men også eleverne har taget ja-hatten på. De knokler. De afleverer fine opgaver. De klør 

på, hvis de har misforstået. De skriver, de 
øver sig på digital kommunikation.  
Tusind tak til jer, kære elever. I er virkelig 
seje, og de første to uger har vist, at I er 
dygtige og kan rigtig mange ting, også 
når det gælder IT, når det gælder om at 
løse opgaver, som I er blevet kastet ud i 
uden ret meget instruktion. 

De digitale utilstrækkeligheder 
Vi, de ansatte, lærer også en masse af 
denne periode. Mest, hvor utrolig fedt 
det bliver at stå i et klasselokale med 
børn i igen. Men i meget høj grad også, 
at det kan være svært at tids- og 
undervisningsdifferentiere i den digitale 
verden.  
I den analoge - den virkelige - har vi altid 
noget ekstra til de hurtige, en løbende 
vurdering af opgavebehov og -
muligheder, anderledes opgaver til de, 
der har brug for det, nærværende støtte 
til de, der har brug for det, ændring af 

Sådan ser et klaver uden 
musikglade ob-børn ud.



det igangsatte i det øjeblik, det 
ikke virker mere. I den analoge 
verden har vi ofte 6-7 
undervisningsspor kørende på 
samme tid. Den mulighed har vi 
ganske enkelt ikke digitalt.  
Det betyder, at vi må 
differentiere på anden måde. 
Gennem kommunikationen med 
hinanden.  
Vi er forpligtet på at lægge 
undervisning ud, som 
timetalsmæssigt svarer til den 
undervisning, eleverne skal have 
i følge loven. Sådan er det.  
Det lyder nemt. Men det er det 
bestemt ikke.  
Elever er nemlig aldrig lige 
hurtige til alting og til det 
samme. Derfor er de opgaver, vi 
lægger ud, en vurdering, der 
bygger på, hvad der passer til forpligtelsen, hvis eleverne var i skolen og blev undervist af 
en lærer.  
Men det er de jo ikke. 

Gør det så godt, I kan. 
Vi vil derfor rigtig gerne have, at I gør det så godt, I kan. En intens hjemmearbejdsdag 
skal ikke vare 8 timer for et barn (eller dets forældre). Den skal på den anden side heller 
ikke vare 30 minutter. Er der alt for meget eller alt for lidt, så kontakt den pågældende 
lærer i det pågældende fag. I skal ikke gå til i stress eller i kedsomhed. Det er hverken 
elever, forældre eller de ansatte, der skal tage imod jer i den anden ende, tjent med. 

Dette månedsbrev er, som I allerede har opdaget, specielt.  
Vi og I følger alle anvisningerne fra Mette og Margrethe og sundhedsmyndighederne. Og 
I følger vores. Derfor ved alle også, at fjernundervisningen fortsætter i uge 14, hvorefter 
der er påskeferie.  
I får med dette månedsbrev også lidt fotos og nogle pip fra de ansatte. Læs det, og læs 
det gerne sammen med eleverne - jeres børn.  

Mange hilsner 
Personalegruppen. 

Sådan ser en sal 
uden legeglade fritter-

børn ud.



En lærer i nød lærer at tilpasse sig 
De fleste lærere og pædagoger, og 
muligvis også en bunke andre mennesker, 
kender til “optimal frustration” i Vygotskijs 
beskrivelse af “Zonen for nærmeste 
udvikling”. Altså det her med, at hvis vi 
som mennesker skal udvikle os, så skal vi 
presses en smule, men ikke for meget. 
Lige præcis så meget, at vi hitter på 
løsninger, uden at vi giver op.  
Den zone stødte Eskild ind i med et 
kæmpebrag, da Danmark pludselig var 
tørlagt for håndsprit i uge 11.  
I flere dage havde Jette surfet mere 
ihærdigt end en australier med sixpack og 
langt hår - på nettet - efter håndsprit. I 
flere dage havde hun bandet værre end 
en rocker over, hvor svær det var at få fat i, 
og det, der var, kostede pludselig et helt 
statstilskud.  
Så kom Engineering Eskild med løsningen. 
Han lavede det bare selv. Og når Eskild 

Sådan ser en skolevej 
uden trafik ud.



udvikler, så går det stærkt, så inden vi alle blev sendt hjem, havde han produceret 
tilstrækkelig med håndspritflasker i forskellige størrelser med flotte labels på.  
I begejstring blev hans udvalg lagt på skolens facebookside, og det er ganske enkelt et af 
de fotos, der har fået flest likes og delinger.  
Forældrene var helt med på dette kreative og vigtige indslag. Eskild blev faktisk meget 
ydmyg og mundlam over opbakningen.  
Vi gemmer en enkelt flaske, hvis det er muligt. Den bliver historisk. 

Husk at holde 
frikvarter 
Ligesom i en helt almindelig 
skolehverdag, skal du også i denne 
hverdag huske dine pauser.  
Et langt stykke hen ad vejen kan du 
planlægge din egen “arbejdsdag” 
og lave opgaverne, næsten når det 
passer dig. 
Men når man gør det, så kommer 
man nogle gange til at glemme 
pauserne. Og de er vigtige. Rigtig 
vigtige. 
En pause giver blandt andet disse 
fordele: 
• Du får rejst dig op, skiftet stilling, 

strukket kroppen. 
• Dine tanker om det, du har lavet, 

kan få lov at “sætte sig”. Faktisk 
mener nogle af de kloge, at vores 
læring skal bruge mindst ti minutter på at sætte sig, før vi 
kan modtage nyt. 

• Du kan nemmere omstille dig til en ny opgave og et nyt fag, hvis du får lavet et lille 
pausehul.  

• Du kan få tisset, spist, drukket lidt vand, lavet smuk kunst, sunget en sang, taget 
opvasken, støvsuge, vaske tøj og alt det andet, du skal have ordnet. 

Men hvor langt et frikvarter, du har brug for, er helt personligt. Nogen har brug for mange 
små, andre kan klare sig med få større.  
Og husk: der er ingen frikvartersvagter i de pauser, du afholder i denne tid. 

Sådan ser et 
frikvarter ud, når det tolkes af 

Jakob fra Hvid.



Skolen er alene 
hjemme 
Vores smukke skole er helt alene 
hjemme. Den er vant til, at der kommer 
børn og voksne hver dag, som passer på 
den og holder øje med den.  
Men når vi ikke er der, så kommer der 
desværre mennesker forbi, som er 
ligeglade med at passe på skolen. De 
bruger endda vores fravær til at begå 
hærværk.  
På billedet her er der smidt en genstand 
gennem glasdøren, der så bagefter er 
oversværtet med skum.  
Det skete i en af de allerførste dage af 
Lock Down.  
Det er virkelig surt og ærgerligt og 
frustrerende, men det eneste, vi faktisk 
kan gøre er, at lægge gåturen eller 
hundelufteturen forbi skolen, når vi skal ud og have luft. Hvis der jævnligt er fredelige 
mennesker omkring skolen, så vil de ikke-fredelige måske forsvinde. 

Tomme lokaler 
og kontorer 
Torsdag og fredag inden Lock Down var 
personalet på arbejde for at planlægge, 
hvordan vi skulle afvikle 
fjernundervisningen, ligesom skolen holdt 
åbent, så forældre og børn kunne hente 
de materialer, der skulle bruges i de 
kommende uger. 

I disse dage gik personalet rundt i det, der 
virkede mere og mere som en spøgelsesby. Tomme klasselokaler, der pludselig rungede 
af børn, der ikke var til stede, efterladte beskeder på tavlerne, efterladte mobiltelefoner 
og sko, en enkelt vante og en halvtom drikkedunk.  
Fredag eftermiddag var det så personalets forskellige arbejdsrum, der blev tømt og 
efterladt. Hjemme blev nye arbejdspladser etableret, så vi alle var klar mandag morgen. I 
mellemtiden ser der på skolen blandt andet ud som på fotoet: Tomt. 



Når overblikket forsvinder  
Vi oplever, at I er gode til at skrive til os med spørgsmål. Og et af de spørgsmål, som er 
vigtige at dele, er spørgsmålet om, hvordan pokker man får overblikket tilbage, når man 
har mistet det. 
Det handler om, at hvis man ikke lige laver sine opgaver, mens de står i skemasøjlen i 
Viggo, har man så mistet opgaverne?. Hvor finder man dem? 
I kan altid gøre følgende: 
Begivenheder - skema (elevens skema) 
Tryk herefter på den fag-blok på den dato, du er interesseret i. Her kan du se, hvilke 
opgaver, der er er givet. Og så kan du lige tjekke af, om du fik lavet dem. Lektierne er 
netop skrevet ind i fagblokkene for at hjælpe overblikket, men man skal naturligvis vide, 
hvordan man finder dem.  
Dette øvelsen kan man altid lave, om det så er en lektie fra december. I bliver vildt gode 
til at surfe på Viggo. 

 

Når skolestarten udsættes 
En af de grupper af børn, der er ramt på en helt særlig måde i 
denne tid, er Turkis. I måneder, måske et år, har de glædet 
sig til at starte i skole, møde deres nye 
klassekammerater, vise deres nye tasker og madkasser 
frem, møde nye voksne og opdage et helt nyt sted, 
som skal være deres i de kommende ti år. 
Men med forlængelsen af Lock Down må vores 
kommende lilleskole-elever og deres forældre 
desværre vente.  
Vi har tradition for at festliggøre den allerførste 
skoledag med hygge, sange, plantning af et træ, 
besøg af storevenner og andre festlige indslag, og 
naturligvis skal Turkis på ingen måde snydes. De skal 
have den samme farverige og festlige skolestart som alle andre 
grupper på skolen. 
Turkis kan så se frem til at blive budt velkommen på en dag, der  
bliver helt særlig for os alle. De vil kunne opleve, hvordan vi alle har  
savnet hinanden og er glade for at se hinanden igen. De vil, måske mere end andre, 
opleve en dag, hvor den nære relation i Lilleskoleland for alvor bliver fejret. 
Kære Turkis. Vi glæder os virkelig meget til at se jer, jeres forældre, jeres nye skoletasker 
og til at fejre jer og jeres første skoledag, hvornår det så end bliver.  



Wellness kan også bruges hjemme 
Kære Fritterbørn 
Savnet til jer alle er meget stort, og vi 
glæder os meget, til vi forhåbentlig 
snart skal ses igen. Men indtil da må 
vi vente i tålmodighed og finde på 
noget hyggeligt og kreativt at lave 
hjemme (selvfølgelig efter lektierne). 
Det kunne f.eks. være under temaet 
“wellness”, som vi var så heldige at 
holde, lige inden vi blev sendt hjem 
fra skole. 
Hele onsdag eftermiddag (i uge 11) 
forkælede Grå os med massage af 
ansigt, ryg, skuldre, hænder og 
enkelte fik også en god benmassage. 
Det fik de voksne i hvertfald, Tak for 
det. Det var helt vidunderligt. 
Selvtilliden fejlede ingenting, og et 
super citat fra Karl var "Det har jeg lært af min mormor, derfor er det så godt”. Flere 
levede sig virkelig ind i det at være massør. “Thoralf og Laurits massageklinik” blev så 
populær, at de lavede deres eget stjernesystem, som smittede af på de andre, og så blev 
der delt virkelig mange stjerner ud fra alle de fantastiske kunder, der kom forbi flere 
gange. Også i negleboderne. De var så velbesøgte, at de 3 boder havde lang kø i over 
en time. Hårdt arbejde at være negledame. Stort set alle børn, der var i fritter den dag, 
var forbi “Wellness stuen” i Indigo. Utrolig rørende at se, hvordan alle, på tværs af aldre, 
hyggede sig, glemte genertheden og bare nød hinandens selskab i 1,5 time. Alt negativt, 
der måtte have fyldt den dag, var i hvertfald glemt i denne stjernestund. Tak for jer.   
Vigtigt er det at pointere, at børnene var utrolige bevidste om at afspritte hænder og 
holde hygiejnen i orden mellem hver kunde, og det var endda inden pressemeddelelsen 
om Lock Down. Sådan børn. Godt husket.   
Citat fra Carma: “Wellness dag var hyggelig, da vi fik lov til at slappe af, mens man fik 
massage eller ordnet negle. Det var fedt, man bare kunne gå hen til den bod, man lige 
ville, og der var næsten altid plads. Grå klarede det flot, og det var mega dejligt at få 
masseret både ansigtet og ryggen. De var rigtig gode”.  
Så husk, at selvom vi ikke kan lave wellness sammen, så kan I lave det derhjemme 
sammen med mor, far og søskende. I kan også lave ansigtsmasker ud af avokado, citron 
og honning eller andre lækre ting fra køleskabet Og hvis I har en pensel, kan I også give 
penselmassage i ansigt og på krop. Mega lækkert, afslappende og bonussen er, at det 
frembringer gode, glade, kreative tanker. Vigtig i denne tid, hvor kedsomheden godt kan 
tage lidt over.   
Vi tænker på jer hver dag og sender alt den gode energi, vi kan, og håber på, at vi snart 
kan komme igang med alle de fede fritteraktiviteter, der står i kalenderen. 



Undervisning er mere end bøger 
Kære Indigo 
I en tid hvor intet er normalt - og hvor vi ikke kender tidsrammen for den situation, vi står i 
lige nu - har jeg kun et ønske, nemlig at I passer godt på hinanden ude i jeres små 
familier. 
I en ualmindelig hverdag, hvor mange er presset på tid, minder jeg alle jer forældre om, 
at skolebørn ofte deler 1 voksen med alle deres klassekammerater. 
Jeg har fuld tillid til, at I alle gør jeres bedste 
Hvis tiden er knap, så håber jeg bare, I vil prioritere læsning en gang om dagen. En 
skoledag i 0. klasse er så meget andet end faglig undervisning - listen er lang:  
Fylde vandflaske 
Sidde under bordet 
Sidde på bordet 
Vælte på stolen 
Lede efter sin bog 
Tage strømper af 
Sætte hår 
Forstyrre sin sidemakker 
Blive uvenner 
Bliv venner 
Tage sine strømper på igen 
Hente madpakker 
Tabe sin madpakke 
Glemme at komme ind efter frikvarter 
Pille næse 
Tisse - ofte og helst i timen 
Vaske hænder - gerne længe 
Skubbe 
Skubbe tilbage 
Tage tøj på 
Lede efter en blyant 

Pille ved den bamse man har smuglet med 
i tasken 
Grine 
Græde 
Give et kram 
Få et kram 
Se på hinandens øreringe 
Tjekke rokketænder 
Lege med mudder 
Gå på tur 
Få plaster på 

Tørre vand op...fordi vandflasken 
væltede uden låg på 
Lege 
Forhandle 

Hjælpe hinanden 
...fylde vandflasken igen - efter 
den væltede uden låg 

....jeg kan blive ved.. 

.....Så pas for Gud skyld godt på hinanden.....vi skal nok nå det! 
Jeg har i løbet af den sidste uge modtaget flere beskeder, citater og fotos af glade børn 
fra Indigo. Børn på tur og børn, der sidder med deres “hjælpepakke”. Alt sammen noget 
som er med til at glæde mig. Tak, 

Pas på hinanden og god weekend 
Kærlig hilsen Anette  



Dygtige til det 
digitale 

Kære Grå 
Hvor er I bare ualmindeligt seje! 
Den her tid er bare SÅ mærkelig og 
anderledes, og alligevel tager I det bare i 
stiv arm og knokler derudad. Nogle har 

endda arbejdet foran eller bedt om ekstraopgaver, fordi opgaverne har været sjove eller 
spændende (eller måske for at få mere fritid i den anden ende?) 
Det gør mig simpelthen så glad at modtage søde mails fra elever, der savner skolen eller 
bare lige vil sige hej. Også alle de dejlige videoer, som eleverne lægger ind på Skoletube 
er med til at gøre min dag meget bedre! Og jeg kan se, at det også gør alle de andre 
elever i klassen glade. 
Nu er vi så kommet til næste skridt i denne digitale verden: Hangouts. Jeg er pjattet med 
det. Hvor er det bare dejligt at se alle de glade ansigter igen. Børnene er gode til at 
respektere hinanden, hjælpe hinanden og opmuntre hinanden – fuldstændigt som jeg 
kender Grå fra hverdagen. 
Og til jer forældre: Jeg ved udmærket godt, hvor svært det er at jonglere rollen som 
hjemmearbejdende/pædagog/lærer/forælder! Jeg forstår sagtens, hvis ikke alle opgaver 
bliver lavet med lige stor grundighed og omhu. For mig er det vigtigste ikke, at alle når at 
lave lige meget, men at alle gør deres bedste for at arbejde fagligt i det omfang, det er 
muligt. 
Lad være at slå jer selv i hovedet med, hvis I ikke lige fik lavet det, der var målet. Så når vi 
det nok på et andet tidspunkt. 
Hold ud! I gør det godt! <3 
De allerstørste kram 
Jessica 

Sofa-skole er nederen 

Børn i bronze bidrager; Marius med rap, Anna med dagbog. 
Skole-karantæne-rap: 
Sofa-Skole er nederen 
Jeg tror at det blir kederen 
Nej, jeg ved det 
For der ingen at være sammen med 
Jeg blir lidt ked 
Af den kedsommelighed 
Sofa-skolen, den er kedelig 
Ja giv mig bar coronavirus 

For jeg kender en fidus 
Som kan fikse mig 
Jeg tar ud at fiske 
Og får bid 
Gid min fisk gad komme op 
Og jeg tar det helt store drop 
Nu helt slut med denne rap, yeee. 



 

Gåtur som kunstprojekt 

Mellemtrinseleverne har i Billedkunst haft til opgave et lave et landart-projekt, når de nu 
alligevel skulle ud og gå tur. Det er der blevet en masse fine fotos ud af. Herunder er 
nogle af dem. 



I gør det godt, bare fortsæt 

Kære Sølv 
Ganske kort: I gør det virkelig godt. Jeg ved godt, at der er teknik, der driller, et overblik, 
der forsvinder, en hund, der skal luftes, et æble, der skal spises….I skal nå det hele, og vi 
skal nok komme i mål.  
Jeg har endnu ikke inviteret jer på Hangout, fordi et par stykker af jer har haft tekniske 
vanskeligheder, men jeg vil muligvis gøre forsøget en af dagene i næste uge. Jeg savner 
at se jeres ansigter. Mere om det på Viggo, når vi er klar. 
Lige nu skal I have en dejlig weekend, passe på jer selv, nyde solen og vide, at vi nok skal 
komme igennem alt dette mærkelige hejs. 

Husk nu livet i denne tid 

Kære Søde Gul 
Hvor gør I det godt! 
Det er ikke lige nemt for alle at modtage fjernundervisning, men I gør jeres bedste og er 
meget selvstændige, og det kan I og jeres forældre være stolte af! Under Lock Down har I 
endda fået udskudt jeres store dag, konfirmationen, og mange begivenheder hænger i 
uvisheden hen. 
For mig er det vigtigt dagligt at lægge en lille hilsen ind på vores skoletube-kanal, men 
det er ligeså vigtigt at høre jeres stemmer og måske endda få lov at se jer på vores 
hangout. 
Uanset hvor længe dette fortsætter, så skal vi nok klare det sammen, og dog hver for sig. 
Det er en underlig situation, men det er vigtigt at respektere rammerne, der nu er sat for 
os. Imens er jeg blevet afhængig af Twitter, Frasier, Sims-youtubere, hjemmebagt 
surdejsbrød, linselasagne og morgengåture til skolen. Gad vide, hvordan dette ender… 
Pas på jer selv og hinanden. Spis sundt uden at være hysteriske, gå/løb/cykl 30 minutter 
hver dag, ring til bedste og spørg, hvordan det går, støvsug (så falder der garanteret lidt 
ekstra snolder af) og bag en kage. 
Kh, klasselæreren. 

Vi ses på 
Hangout 

Kære Blå 
Håber I alle er ved godt mod 
og har fundet en form for 
rytme i denne nye hverdag. 
Efter diverse tekniske 



udfordringer er det lykkedes 
at få alle fra Blå på Hangout, 
et videochatroom i Google. 
Her mødes vi hver morgen; 
så får vi lige sagt 
godmorgen til hinanden, og 
vi får vendt 
“verdenssituationen", inden 
dagens program går igang. 
Det er faktisk rart og 
hyggeligt. Her har vi også 
mulighed for at 
"tavleundervise", og vi kan 
oven i købet have små 
diskussioner. Sidstnævnte 
kræver enorm disciplin; man 
skal faktisk "mute" sig selv, 
række hånden op og vente 
på, at man får lov til at 
tænde for lyden igen, så alle 
kan høre hvad man siger. Og 
det virker! Jeg er meget 
imponeret over Blå - en gruppe i verdensklasse. 
...og vi kommer til at fortsætte lidt endnu. Jeg får mange bekymringsspørgsmål om for 
eksempel eksamenerne til sommer. Jeg ved jo i sagens natur ikke mere end resten af 
Danmarks befolkning, men jeg ved, at vi står ikke alene om denne bekymring. 
Selvfølgelig finder vi en løsning. Der er ingen, der bliver tabt, snydt eller glemt; vi skal 
nok få jer alle sendt godt videre her fra skolen. Jeg kan allerede nu se, at med den 
indsats, vi gør nu, bliver vi så klar, som overhovedet muligt i forhold til at vende tilbage til 
skolen igen. 

En lille bøn (og jeg ved godt, at jeg gentager mig selv): Det ER altså nødvendigt, at man 
får rørt sig HVER dag. En halv times rask gåtur er nok til at udløse endorfiner og 
dopaminer, som begge er en slags "lykkehormon". Det er medvirkende til at booste 
energi, modvirke depression mm. Derudover er det vigtigt at holde kroppen i fysik 
aktivitet, så den ikke "lukker ned". Vi er ikke skabt til, at sidde bag en skærm eller i det 
hele taget at sidde stille hver dag i flere uger. Ud med jer - bevæg jer. 
Vi ses på Hangout. 

Kærlig hilsen  
Jose 



Gandhi 
keder sig  
Jeg keder mig! Jeg savner 
alle mine søde og sjove 
venner på NDF. Her troede 
jeg lige, vi fik ferie, men nej. 
Jeg skal tidligt op og spise 
almindelig kedelig 
hverdagsmorgenmad. Jeg vil 
bare gerne sove længe og gå 
en laaaang formiddagstur, 
men jeg skal lave lektier og 
hjælpe til i huset. Min mor og 
far har ikke engang tid til at 
hjælpe, for de skal arbejde 
hjemmefra og har ikke tid til at lege. Jeg må ikke game, jeg skal læse, og når jeg er 
færdig, skal jeg ud i haven og lege. Jeg må ikke engang snakke og lege med de hunde, 
jeg møder, for min bedstefar er allerede syg og må ikke smittes af Corona-virus. Jeanette 
prøver at lære mig plus og minus med decimaltal, men det er altså ikke det samme som 
henne i skolen. Nu vil jeg gå ud i køkkenet og se, om jeg kan tigge mig til en 
formiddagssnack. Man kan jo håbe. 

Jeg savner jer 
Vov Gandhi  

Kan man isolere en lus?  
Man kan jo håbe, at grundskolernes evige kamp mod lus får sig en ordentlig sejr i denne 
tid. Når børnene ikke kan kramme hinanden, flette hinandens hår, vælte rundt i de samme 
bløde hynder, sidde tæt under gruppearbejde og dele huer, så er der rent faktisk en 
sandsynlighed for, at vandre-lusene giver op.  
Så en opfordring, videresendt fra en forældre, er, at vi alle giver lusene baghjul i denne 
tid, hvor det er meget begrænset, hvor de kan vandre hen.  
Og har man andre spændende smådyr som fnat og orm, så er opfordringen den samme.  


