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Lockdown 
Regeringen indførte den 11. marts et næsten 

totalt lockdown af Danmark. For de fleste 

lønmodtagere og erhvervsdrivende havde 

lukningen en voldsom effekt. For vores 

vedkommende betød det at al undervisning 

skulle foregå som fjernundervisning. SFO’en 

blev selvfølgelig også berørt. Karantænen var 

for både elever og lærere en ny og uvant 

situation, præget af usikkerhed og 

eksperimenter. Eleverne blev sendt hjem med 

en bunke lektier, som de så per email kunne få 

feedback på.  

 
Gradvis og kontrolleret genåbning  
Lige efter påskeferien annoncerede regeringen en gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet. Eleverne 

fra 0.-5. Klasser skulle på skolebænken igen, og SFO’en kunne modtage elever. Der var mange retningslinjer 

fra Sundhedsstyrelsen som skolerne i denne operation skulle tage hensyn til. På en lille skole som vores var 

en af udfrodringerne, at leve op til kravet om, at der skulle være to metters afstand mellem eleverne i 

klasselokalet. Det er vi med en del ommøblering lykkes med.  

De store elever får fjernundervisning ved hjælp af Teams-programmet suppleret med de sædvanlige 

platforme i Outlook. Denne distanceundervisning er også uvant for både elever og lærere, og kræver en 

ændret form for tilrettelæggelse og gennemførelse. Det er ikke altid nemt, men vi prøver, at gøre det bedste 

ud af situationen.  

Herudover blev 9. klasses årsprøver med et pennestrøg 

aflyst. De var ellers planlagt og eleverne fik trukket deres 

emner den 1. april, hvilket betragtet i bakspejlet kunne 

virke som en form for aprilsnar. I stedet gives en 

årskarakter. Da alle store elever skal have 

(fjern)undervisning frem til sommerferien, skal 9. klasse 

derfor regne med, at prøver, opgaver og lektier vil kunne 

indgå i deres årskarakter. 

  

Jeg blev sendt hjem af Corona   

Det var ikke i Barcelona eller Arizona  

Jeg kiggede på en svale   

Som jeg kunne male  

Jeg havde en skolesamtale   

Til sidst så min bror en hund uden hale  
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Ingen morgensang  
Forsamlinger er stadig begrænset til 10 personer, både i det fri og på 

skolen. Derfor er ikke bare morgensangen i kriken men også 

forårskoncerten og dimissionsfesten aflyst resten af dette skoleår. 

Det er muligt at nogle af de begrænsninger, vi er underlagt, bliver 

læmpet når regeringen cirka den 11. maj fremlægger sine planer om en 

yderligere åbning af samfundet. Regeringen er under pres fra alle sider 

om at åbne så meget som muligt så hurtigt som muligt. Dette er 

forståeligt, da mange sektorer lider under coronakrisen. 

Arbejdsløsheden er eksploderet på kort tid, økonomien er i knæ, ikke 

bare i Danmark men også globalt. Vi må afvente, om planerne kommer 

til at berøre undervisningssektoren og i hvilket omfang. 

Vi takker både elever og forældre for den fleksibilitet som 

coronakrisen kræver af os alle. Ligesom jer håber vi at den 

snart klinger af. En normal hverdag skal vi dog ikke regne med 

at komme tilbage til lige med det samme. 

 

Digte 
Nogle elever har i løbet af karantænen fundet frem til deres 

poetiske nerve, og resultaterne gengiver vi i denne 

publikation. Mange tak for de flotte literære bidrag!  

 

Danmarks befrielse 
Den 4. maj mindes vi 75-årsdagen for Danmarks befrielse (5. maj), og dermed afslutningen af Anden Ver-

denskrig. (Bornholm var dog besat af sovjetiske tropper frem til den 5. april 1946.) 

 

Jeg blev hjemme. 
Mine søstre var slemme. 

De ødelagde min stemme 

Jeg blev derhjemme.  

De fik mig til at glemme. 

De var ikke nemme. 

Jeg har en englestemme. 

 

Hasan, 5. klasse: 

I Danmark hærger corona virus 

Og jeg var låst inde i mit hus 

Det var sjovt men også kedeligt 

for lektie var skidt og spille var et hit 

Nu er jeg tilbage i skole  

Men vores lærer er ikke Ole 

Endelig får jeg et godt skema   

Det gode er der er et godt tema 
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Hegn og boldbur 

 

Byggebranchen og håndværkerstanden knoklede næsten uanfægtet af coronakrisen videre. På skolen er et 

større anlægsarbejde iværksat (og næsten afsluttet). Det drejer sig om etableringen af et højt hegn ud til 

vejen for at holde eleverne inde ☺. Rettelse: for at holde uvedkommende ude. Vi har desværre ofte ubudne 

gæster både før og efter lukketid, og vi håber at hegnet kommer til at begrænse denne uønskede trafik be-

tragteligt. Herudover etableres et ’bur’ til boldspil. Vi ser frem til at gården kan tages i brug af alle. 

Husfotografen har vovet sig ind på byggepladsen og fik taget nogle snapshots af opførelsen.  
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