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Sammen skaber vi den go-

de hjemmeundervisning 

HLF nyt vil gerne bringe  gode, lokale histo-

rier. Denne gang er det Tikøb, som fortæller 

om, hvordan de forbereder og arbejder 

med hjemmeundervisningen, og hvordan 

de hjælper hinanden ved at dele deres vi-

den og holder gang  i deres kollegiale sam-

vær.  
3. klasses elev fra Tikøb deler sin skærm og viser sin opgave 

for klassekammerater og læreren i mindre grupper 

(Skærmdump fra Tikøb) 

Vi var forberedte 

”Vi var bedre forberedt denne gang. Ledelsen var på forkant, afstemte forventninger med os og forældrene samt gav 

os god opbakning.” fortæller Marianne Nicolet, lærer for 3. klasse. 

Den gode forberedelse handler også om, at lærerne brugte tid inden jul på at undervise eleverne i funktionerne i 

Meet, så de var klar til fjernundervisningen. Eleverne fik også en nødmappe med hjem, hvor skriftligt materiale var 

kopieret til den enkelte elev. Gennem hjemmeundervisningsperioden giver ledelsen feedback til forældrene gennem 

en god historie fra den enkelte klasse i et ugebrev.  

”Jeg er så stolt af min 1. klasse,” fortæller Jannie Petersen, lærer. ”De er blevet supergode til at være online. De mu-

ter deres computer, overholder talerække, er gode til at lytte og kan dele skærm.” 

For at aflaste forældrene derhjemme har onlinetræningen for eleverne i 1. klasse betydet, at børnene sidder på eget 

værelse med ørebøffer og følger undervisningen. De kan selv gå ind i et andet møderum, fx ved makkerlæsning.  

3. klasse har styr på at dele skærm, så de kan dele deres opgaver med klassen og læreren. De kan også ændre opsæt-

ningen på skærmen, så de kun kan se læreren. De kan også arbejde selvstændigt i grupperum. ”Jeg er overbevist om, 

at træningen inden jul har betydet, at vores elever er blevet så gode og disciplineret.” siger Marianne. 

Vidensdeling og kollegialt samvær 

”Vi deler vores idéer med hinanden via google docs, så vi hele tiden bliver klogere og bedre til fjernundervisningen.”, 

siger Marianne og Jannie.  

De er enige om, at samværet er yderst vigtigt, når vi nu er tvunget til at være væk fra hinanden. De går tit en tur med 

hinanden, så de får motion, samvær og frisk luft. Fredagsbar online på Meet er også et initiativ, som skal styrke det 

kollegiale samvær.  

 

Skrevet af Charlotte Munk, HLF 
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At arbejde i en COVID-19 tid 

Den gode historie set 
med skolelederbriller. 

HLF har spurgt, om ikke jeg vil skrive et 
kort indlæg om den tid, vi befinder os i 
set fra min synsvinkel. Det vil jeg rigtigt 
gerne, om end de af jer som kender mig 
ved, at min første udfordring i en sådan 
opgave er ordet ’kort’!  

Skrevet af Kari Jørgensen, skoleleder for Helsingør skole  

Nedlukningen i foråret var ret vild. Vild forstået som at det kom som et granatchok for mange os. Selv kan 
jeg godt huske fornemmelsen, da ordene blev sagt den 11. marts 2020; vantro, tomhed og så blev der 
skredet til handling! Pressekonferencen var knapt nok afsluttet, inden første opslag blev postet på skolens 
facebookside med en besked om, at vi ’ikke ved så meget endnu, men vi holder jer orienteret’. 

Kodeordet og den gode historie er for mig som skoleleder netop kommunikation, dialog og gensidig infor-
mation. Jeg har oplevet, at alle med og uden ’kasketter’, virkelig har gjort deres yderste for det, vi er sat i 
verden for, nemlig at skabe de bedst tænkelige læringsfælleskaber og læringsrum for alle elever.  

Det har været godt at opleve jeres ønske om at få tingene til at fungere, og jeres engagement i forhold til 
at sikre inddragelse og kommunikation. I er dejligt tydelige, både når det kommet til thumbs-up, og et par 
thumbs-ned som er uddelt, når vi som ledere ikke lige kom rundt om alle hjørner. Samtidigt har I haft og 
har fortsat et blik på hinanden, på nye samarbejdsformer, og på kollegers trivsel i denne situation. 

Der er godt nok også mange forskellige vilkår i skolen for tiden. Specialskolerne, specialklasserne, modta-
geklasserne og børn med særlige behov, er i skole! Som lærer kan man dermed godt opleve sig særligt 
privilegeret, og/eller særligt udsat. For os ledere er det endnu et område, vi skal være opmærksomme på. 
Hvad er bedst? Hvad er næstbedst? Vi ledere gør vores yderste for at navigere rundt efter skiftende anvis-
ninger, og hvis jeg må være så fri - ikke altid helt nemt at forstå beslutninger. 

På Helsingør Skole er vi privilegeret. I know! Vi har dygtige tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter. Ærli-
ge, og gode. Tak skæbnen for at de/I har modet til at give os ledere tips og tricks lige der, hvor vi ikke ser 
eller har fået øje på det. Samarbejde, ærlighed, åbenhed. Det er for mig nøglen til, at vi på trods af vilkår 
og omstændigheder, klarer skærene sammen. 

Så hvad står jeg tilbage med i forhold til lærerstanden og folkeskolen, her efter snart 11 måneder med 
COVID-19? 

Vi har vist Helsingør Kommune og hele Danmark, at vi er dygtige til at omstille os, til at få umulige situatio-
ner til at blive gode læringssituationer. Vi er gode til at lave prototyper af vores undervisning, afprøve, fin-
justere og så prøve igen.  

Vi er ikke på den anden side endnu, men jeg er fortrøstningsfuld.  

Det bliver godt igen! 
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At arbejde i en COVID-19 tid 

Apperup har tilpasset under-

visningstiden for indskolingen 

Klokken ringer, men den giver ingen lyd. Det er ikke anderledes end det plejer - på Apperup er det en skibsklokke, 
som elever og medarbejdere på skift bimler med, når det ‘ringer’ ind. Det, der er anderledes mandag efter en god 
lang juleferie, er, at der ikke er nogen elever at ringe ind. For de er derhjemme ligesom alle deres lærere. 
 
“Det var med bævende hjerte, at vi hørte Mette Frederiksens udmelding om, at eleverne i indskolingen også skulle 
modtage fjernundervisning efter nytår”, fortæller Brigitte. For hvordan sikrer man en god undervisning for de aller-
mindste elever og for en aldersgruppe, som ikke er vant til at arbejde selvstændigt på computeren i samme omfang, 
som de ældre elever er? 
 
“Vi har vores faglige stolthed og vil naturligvis gerne sikre en god og varieret undervisning”, siger Brigitte og fort-
sætter “ - også i en tid med Coronanedlukning.” Derfor fik lærerne hurtigt organiseret nogle fysiske undervisningsma-
terialer, som eleverne på skift har været på skolen for at hente. Det har virket godt og så har eleverne også fået lidt 
adspredelse fra skærmen. 
 
Eleverne modtager nødundervisning, som udmønter sig i, at de har færre lektioner end de plejer. 0.-1. klasse har ti-
mer fra 8-10.45 og 2.-3.klasse undervises 5 lektioner hver dag. Eleverne har de pauser, som der normalt er i skemaet, 
og det giver også et pusterum for lærerne. Eleverne følger deres normale skema med kendte lærere. Forældrene har 
mulighed for at henvende sig om stort og småt, da lærerne dagligt står til rådighed på ‘Aula’ frem til kl. 13. 
 
Fjernundervisningen af de mindste 
Børnene er gode til at logge på og følge med i lærerens instruktioner, så det er gået forbløffende godt.  
“Det er klart, at vi som lærere er nødt til at være på skærmen hele tiden og guide og instruere eleverne.”, fortæller 
Brigitte, der selv har en 3.klasse. “Der er bestemt situationer, hvor vi kommer til kort.” Hun nævner fx udfordringen i 
at hjælpe de elever, der har behov for, at læreren sidder sammen med dem og guider dem i arbejdet. Hun konstate-
rer også, at det er svært at følge op og give god feedback på det arbejde, som eleverne laver. For at styrke elevernes 
trivsel og fællesskabsfølelse, lægger lærerne øvelser ind i undervisningen, der også giver plads til grin og hujen i det 
virtuelle rum. “Vi er meget bevidste om, at trivslen må stå i første række og dermed går vi også på kompromis med, 
hvad vi når og hvad vi kan forvente, at eleverne når.” 
 
Lærernes trivsel 
Medarbejderne er ved godt mod, og Brigitte oplever, at der bliver udvekslet erfaringer og gode idéer kollegaerne 
imellem. Hun betoner vigtigheden af at holde fast i hinanden og hjælpe med at holde gejsten oppe. Fx forsøger nogle 
klasseteams og makkerpar at mødes for at gå en tur i naturen.  
Klokken er 11.20 og det er spisepause, ingen gårdvagter, der skal passes og ingen konflikter, der skal løses. Én dag 
blev ‘madpakken’ ovenikøbet bragt til døren af ledelse og administration. “Og så sad vi alle dér på Google Meet og 
spiste frokost sammen… det var lang tid siden og dejligt at se alle kollegerne igen” slutter Brigitte. 

“Ledelsen har været lydhør overfor vores in-
put og erfaringer og fx blev 0. klassernes dag 
allerede efter første uge forkortet med 15 mi-
nutter”, siger Brigitte Clausen, lærer og TR ved 
Hellebækskolen, afd. Apperup. 

Skrevet af Mette Bayer, HLF 
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       COVID-19  

Hold kroppen i gang ved hjemmearbejdspladsen gennem syv små øvelser: 

1) Rejs dig fra stolen.  Hvis du ikke orker at lave egentlige øvelser, kan det hjælpe dig bare at rejse dig 

op fra stolen 1-2 gange i timen. 

2) Gå en ekstra tur til kaffemaskinen, printeren, frugtskålen, toilettet eller vinduet. 

3) Stå op, når du taler i telefon – og gå lidt rundt, hvis du bruger en mobil. 

4) Gå et andet sted hen, når du skal læse noget igennem. 

5) Rejs dig op og gå lidt rundt, hvis du lige skal tænke noget igennem. 

6) Luft ud, gerne hver anden 

time. 

7) Gå en tur, når du kan f.eks. i 

dine pauser, korte små ture 

giver et godt afbræk. 

Læs mere på : 

https://www.kropogkontor.dk/

mobilt-arbejde/hold-kroppen-i-

gang-ved-hjemmearbejdspladsen 

 

Faktaboksen til højre er kopieret 

fra DLF’s pjece om COVID-19’s be-

tydning for arbejdsmiljøet 2020. 

Du kan læse hele pjecen på HLF’s 

hjemmeside: 

https://www.035.dk/loen-vilkaar/

arbejdsmiljoe/covid-19 

Arbejdsmiljø i en COVID-19 tid 
Hvis du ofte arbejder på hjemmearbejdspladsen, vil du 

måske ikke have en optimal indretning af din skærmar-

bejdsplads. Så bliver det ekstra vigtigt at holde kroppen i 

gang med små øvelser og variation. Ikke mindst, når du er 

nødt til at arbejde hjemme i længere perioder – fx som 

følge af COVID-19. 

Skrevet af Christina Gjerding, HLF 

https://www.035.dk/loen-vilkaar/arbejdsmiljoe/covid-19
https://www.035.dk/loen-vilkaar/arbejdsmiljoe/covid-19
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Folkeskoleidealet  

Hilsen fra Rikke Reiter, Centerchef for 
DSFI 

GENERALFORSAMLING  DEN 17. MARTS 2021 

Husk allerede nu, at sætte kryds i din  

kalender!  

Vi er rykket tættere sammen 

Ja – det er nok ikke den bedste overskrift lige for tiden, men det er alligevel det jeg oplever og glæder mig 

over. For her midt i en verdensomspændende krise, har vi virkelig fundet sammen i de gode tætte lokale 

løbende samarbejder mellem ledere, medarbejdere og tillidsvalgte – på skolerne og mellem kredsformand 

og centerchef, ja – hele vejen rundt.  

Det gør mig både stolt og glad at mærke den gensidige tillid, respekt og fælles holdning til, at det handler 

om at vi laver skole efter ”det muliges kunst”, at vi passer godt på hinanden og på eleverne, så vi alle sam-

men kommer bedst muligt igennem denne helt ekstraordinære tid. Hvis der er noget godt at sige om CO-

VID-19 så må det være, at de bånd der tyknes nu – kommer vi til at få glæde af i samarbejdet, når vi er 

igennem krisen. 

Det muliges kunst  

Vi står midt i en balancegang mellem at lave så meget og så god skole, som vi kan for eleverne, og samtidig 

er det jo bare ikke muligt at gøre det ligeså godt som vi plejer, på distancen. Sådan er det. Det tror jeg godt, 

at langt de fleste ved og kan forstå. Elever, forældre, politikere, pressen og alle de mange andre, der inte-

resserer sig for skoleområdet.  

Der er stor respekt for alle jer, der hver dag gør jer umage for at give eleverne en god skoledag. Hvad enten 

den er fysisk på skolen eller som fjernundervisning med alle de udfordringer, som hjemsendelse medfører. 

I formår at omstille og tilpasse undervisningen, når nye retningslinjer og hjemsendelser osv. kommer – og 

ofte med kort varsel. Det vidner om dedikation, kreativitet og et godt lokalt samarbejde.  

Jeg er imponeret over den opfindsomhed, jeg ser rundt omkring i den almindelige undervisning i vores spe-

cialtilbud, som ikke er en del af hjemsendelsen, i fjernundervisningen og i nødpasningen i hjemsendelses-

perioden. Både fagligt og socialt ser jeg en op-

mærksomhed og en bekymring for vores børn 

og unge, som kan have det svært med de 

mange forandringer. 

Og samtidig ved jeg, at I bekymrer jer for, om 

eleverne kan indhente det faglige. Jeg ved, at I 

gør alt, hvad I kan for at give børnene en god 

skoledag, inden for det muliges kunst.  

Tak 

Jeg vil gerne sige jer alle tak – for jeres store 

indsats for børn og unge i Helsingør Kommune 

- og for at I gør det så godt, som I kan.  

 Faktaboksen til højre er fra DLF’s 

pjece om COVID-19’s betydning for 

arbejdsmiljøet 2020. 


