
Vi havde  
en drøm 
De fleste voksne og børn på 
friskolen havde en drøm, da vi 
gik på påskeferie.  
Vi havde en drøm om, at der i 
løbet af påskeferien ville komme præcis det pressemøde, der ville fortælle os, at vi alle 
kunne komme tilbage i skole, mødes med vores venner, elever, ansatte og forældre. Så vi 
kunne fortælle historier om tre uger og en hel ferie i isolation, snakke om, hvordan vi kan 
passe på hinanden, hvad vi har lært og meget andet. 
Det var en drøm.  
En god drøm. 
Men det blev ved drømmen. 
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Arrangementer 
Eftersom der er 
forsamlingsforbud afholdes 
der ikke møder på skolen, 
hvor der deltager mere end 
9 personer. Alle 
forældremøder, 
dialogmøder, 
udendørsmøder bliver 
genplaceret når det bliver 
muligt.



Vi fik et håb 

I stedet bød pressemødet i 
påskeferien på noget andet. Et håb. 
En forventning. En mulighed. 
Nogle måtte komme i skole. De 
yngste. Nogle skulle blive hjemme. De 
ældste. Men de, der måtte komme i 
skole, ville komme til en helt anden 
slags skole. En skole med håndvask, 
afspritning, afstand, opdeling og 
fraværet af krammere.  
Påskeferien blev brugt af skolens 
ledelse på at harmonisere næsten 100 
retningslinier med en skolehverdag på 
en Lilleskole, hvor netop samværet 
mellem mennesker er afgørende. 
Lokaler skulle omfordeles, lærere 
skulle omfordeles, antallet af toiletter 
og håndvaske afpasses, nye materialer 
købes ind, produceres. Indgangsdøre 
skulle navngives, udeområder 
afgrænses, frikvarterstilsynet 
syvdobles. Og dertil skulle der laves 
en stor mængde planer, oversigter, 
lister. 
Men håbet var stærkt. Tanken om at se 
de yngste klasser igen var en 
væsentlig drivkraft.  

Rengøring 
Uge 17: Bronze og Lime1 
Uge 18: Grå og Lime 2 
Uge 19: Guld og Lime 3 
Uge 20: Hvid og Blå 1 
Uge 21: Sølv og Blå 2 
Uge 22: Gul og Blå 3

Turkis fik som den anden klasse i skolens historie 
plantet et træ på første skoledag.



Vi lavede en ny skole 

Personalet mødte ind - med to meters afstand - til 
en ny skolevirkelighed.  
En virkelighed med en meget ren udeskole for de 
yngste, hvor der er sat ekstra personale på i alle de 
lektioner, det kan lade sig gøre, og en virkelighed 
med fortsat fjernundervisning til de ældste, der 
sidder der hjemme og savner os alle, som vi savner 
dem. 
Dag for dag har vi budt velkommen til nye grupper. 
Kippet med flaget, er blevet rørt over at se dem 
vandre på den skolevej, der har været så jammerlig 
tom, at høre børnestemmer og at se dem hilse på 
hinanden på afstand. Nogle af dem har på Hang 
Out forberedt, hvordan man kan hilse på hinanden 
uden at røre. 
Det er lykkedes at skabe en meget anderledes, 
men stadig god, første skoledag til Turkis. Det er 
lykkedes at byde velkommen til Indigo, Guld, Lime, 
Grå, Bronze og Brun i to lokaler per klasse og for 
nogle i nye områder; for Bruns vedkommende som 
skolens for tiden ældste klasse. 



Vi har et  
nyt håb 
Og lige nu virker det. 
Omend at alting er 
anderledes og kan synes 
fjollet eller absurd. Men 
det virker. Vi finder på 
ting, er kreative, får nye 
ideer og udvikler hele 
tiden på den skoleform, 
vi er tvunget til at afvikle, 
så den kan blive mere og 
mere os. Mere og mere 
Lilleskole-agtig.  
For selvom vi skal 
forholde os til og have 
respekt for Covid-19, så 
skal vi ikke glemme, 

hvem vi er.  
Vi er stadig en skole, der vil 
undervise, uddanne og danne. Og vi 
er stadig en skole, hvor forældrene 
er enormt vigtige. 
Lige nu ser vi forældre, der påtager 
sig nye opgaver. At være rigtig gode 
eksempler for deres børn. Hjælper 
dem med at overholde afleveringer 
og afhentninger, som retningslinierne 
dikterer, hjælper dem med at vaske 
og spritte og have styr på egne 
sager. Og vi ser forældre, der som 
altid bakker op om skøre ideer (der 
faktisk slet ikke er så skøre). Vi ser 
forældre, der bakker de 
fjernunderviste elever op, selvom 
mange af disse forældre selv er 
tilbage på arbejde. 



Vi har en ny drøm 

Mens vores midlertidige skoleform kører, opstår 
der nye drømme. Vi ved ikke, hvor længe, skolen 
kommer til at se ud, som den gør lige nu, men vi 
drømmer. Vi drømmer om den dag, 0.-5. kan flytte 
tilbage i egne lokaler, og hvor 6.-9. kan komme 
tilbage til os. Vi drømmer om den første 
morgensamling, det første frikvarter, den første 
fællessang, den første skoledag, hvor vi alle kan 
være sammen igen.  
Vi drømmer om at indhente vigtige Lilleskole-
arrangementer, vi har måtte aflyse og udskyde. Vi 
drømmer om at spille musik igen. Vi drømmer om 
den dag, vi igen kan servere forældrekaffe.  
Vi drømmer om Lilleskolernes Musik- og 
Teaterfestival i 2021.  
Og da drømme er ganske gratis, så drømmer vi frit.  

Mange hilsner 
Personalegruppen.

Selvom vi skal holde afstand, så går vi ikke på kompromis med Lilleskoleværdier og fællesskab. Vi er 
stadig os selv. I den ånd blev alle elever fra 0.-5. samlet i afmærkede gruppe-zoner og i hver deres 
ring, så vi kunne være sammen - hver for sig. Det blev en fantastisk rørende samling, hvor der blev 

sunget, klappet, hilst på de nyeste børn og sendt kærlige hilsner til Sølv, Gul, Hvid og Blå med 
råbekoret “Vi savner jer” og masser af hjerte-håndtegn. Hele samlingen blev Live Streamet til skolens 

facebook-side, hvor den stadig kan ses.

Legegrupper med afstand


