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På Aarhus Ø er sidste etape af boligbyggeriet Lighthouse begyndt. Fyrtårnet bliver 142 meter 
højt med 45 etager. Lighthouse forventes at stå færdigt i 2022. Kilde: Århus Stiftstidende Børnereporteren møder... PRESSEMØDE
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Børnereporter Siri sidder klar til pressemøde med børne- og undervisningsministeren, Sundhedsstyrelsen og KL (Kommunernes Landsforening).

JOURNALIST: TOMMY ZWICKY

Siri: Nu er vi sendt hjem fra skole. 
Må jeg godt mødes med mine 
 venner og lege med dem?

Pernille Rosenkrantz-Theil:
Det er et spørgsmål, jeg er blevet 
mødt af så mange gange i dag, så 
det er rigtig godt, du stiller det 
spørgsmål. Jeg tror, der er rigtig 
mange andre børn, der tænker 
det samme – og i øvrigt forældre. 
Grunden til, at jeg har valgt at tage 
Bolette Søgaard med fra Sund-
hedsstyrelsen, det er, fordi lige 

præcis sådan et spørgsmål som 
det der handler om, i hvor høj grad 
man kommer til at smitte andre, og 
derfor så vil jeg lade Bolette svare 
på  spørgsmålet.

Bolette Søgaard :
Når du er hjemme fra skole, så er 
det, for at du helst ikke skal mødes 
med særlig mange andre. Så derfor 
vil vores opfordring være, at man 
kun mødes med ganske få. Det 
vil sige, at man skal ikke gå ud og 
mødes med alle sine venner og lave 
grupper og en masse aftaler om at 
lege sammen. Det er ikke meningen. 

Pernille Rosenkrantz-Theil:
Det er naturligvis ikke forbudt at 
mødes med legekammerater. Men 
man skal tænke sig godt om og 
fi nde nye måder at være sammen 
på. Og det skal jeres forældre 
også. Sammen skal I fi nde nogle 
gode løsninger, så I også kan have 
et socialt liv. Ellers kommer I jo til 
at kede jer vildt meget.

Siri: Hvad gør I, for at vi børn 
kan have det godt, når skoler og 
fritids aktiviteter er lukkede?

Pernille Rosenkrantz-Theil:
Det er SÅ svært at svare på. For 
normalt vil vi jo sige, at det, der gør, 
at børn har det godt, er, at de er 
sammen med andre børn. Og at I 
har nogle fælles aktiviteter sam-
men. Og det er faktisk præcis det, I 
ikke skal gøre.

Så nu kan det være en god idé at 
gøre det, som voksne ofte gerne vil 
have, I gør mindre af. Altså  sociale 
medier. For sociale medier og 
 videochat kan faktisk være en god 
ting, når I ikke kan være så meget 
sammen med jeres venner i denne 
her tid.

Jacob Bundsgaard:
Jeg kan tilføje, at i den sammen-
hæng er det faktisk rigtig godt at 
være udenfor, hvis man er sammen 

med andre, for der er der mindre 
risiko for at blive smittet.

Siri: Hvad gør vi med lektier 
og  undervisning i den tid, hvor 
 skolerne er lukkede?

Pernille Rosenkrantz-Theil:
Som udgangspunkt skal I  stadig 
have undervisning. Det skal bare 
gøres derhjemme. Det er ikke 
jeres forældres  ansvar, men 
de skoler, som normalt står 
for  undervisningen. Det kan 
være planer, læreren laver, eller 
 online-undervisning.

Og så skal I huske på, at I skal gå 
i skole, selvom I ikke er i skolen. 
Jeg tror, det er vigtigt, at I prøver 
at holde nogenlunde den samme 
struktur, som I har til hverdag, 
når I er i skole. Og så prøv at få 
legeaftalerne ved hjælp af  nogle 
sociale medier i stedet for at være 
sammen med hinanden.

En anden journalist på presse-
mødet spørger:

Har du en plan klar, hvis krisen 
trækker ud i længere tid? Skal 
der være weekend- undervisning 
senere for at indhente den tabte 
undervisning?

Pernille  Rosenkrantz-Theil:
Lige nu planlægger vi med 
de 14 dage. Men vi ved jo 
ikke, om denne situation 
 trækker ud i længere tid. 
Så det er vi i gang med at 
 forberede os på. Men indtil 
videre  koncentrerer vi os 
om disse første to uger.

Der er ikke planlagt 
 erstatnings-undervisning 
i weekenderne. Der 
skal være hjemme- 
undervisning og 
 online- undervisning i 
disse uger, hvor skolerne 
er lukkede. Også hvis 
 perioden med lukkede skoler 
bliver forlænget. Så 
 udgangspunktet er, at man  stadig 
skal have undervisning i den 
 almindelige skoletid. Vi lader det 
være op til de enkelte  undervisere, 
hvordan de vil gøre det. 

Siri: Er I selv bange for corona- 
virus?

Pernille Rosenkrantz-Theil:
Jeg er ikke bange for det for mig 
selv. For jeg er ikke gammel og har 
ikke en kronisk sygdom. Og det er 
også vigtigt at huske på, at I børn, 
der er raske normalt, for jer er 
det slet ikke farligt at blive syg af 
corona-virus. For de fl este vil 

det være lidt det samme som en 
infl uenza. Det er selvfølgelig også 
ubehageligt, men det er ikke farligt.

Så grunden til, at vi lukker skoler 
ned, er ikke, fordi vi er bange, men 
for at undgå, at vi alle sammen 
bliver smittet på én gang. For så 
er der simpelthen ikke personale 
nok på sygehusene. Hvis der skal 
være plads til alle på  hospitalerne, 
så skal vi blive syge lidt ad  gangen. 
Der er ingen grund til at være 
bange for corona, så længe vi 
gør de  rigtige ting i den rigtige 
 rækkefølge. 

Siri er børnereporter og tog til pressemøde med børne- og undervisningsministeren for at få 
svar på, hvad skal man gøre, når både skoler og fritidsaktiviteter lukker. 

Bliv klogere på, hvad du skal 
gøre, nu hvor skolen er lukket

Til PresSemØDe oM coRona-vIrUs
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BØRnerEporTer
Siri, 12 år
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Pernille Rosenkrantz-Theil, 
børne- og undervisningsminister 
(Socialdemokratiet)
Pernille Rosenkrantz-Theils  ministerier har 
blandt andet det overordnede ansvar for 
folkeskoler, privatskoler og ungdomsuddannel-
serne. Det er hendes job at få undervisningen 
i skolen til at blive så god som muligt.

Bolette Søgaard fra Sundhedsstyrelsen:
Bolette Søgaard er overlæge med ansvar 
for smitsomme sygdomme i Sundheds-
styrelsen. Det er den øverste sundhedsfaglige 
 myndighed i Danmark. De hjælper med at 
rådgive ministrene i situationer, som handler 
om sygdomme og sundhed.

Jacob Bundsgaard, formand for KL 
(Kommunernes Landsforening):
Jacob Bundsgaard er borgmester i  Aarhus, 
og så er han formand for KL. KL er en 
 organisation for de 98 danske kommuner, hvor 
de samarbejder om mange ting og kæmper for 
deres fælles interesser. Det er kommunerne, 
der har det daglige ansvar for driften af de 
danske folkeskoler.

Dem talte Siri med på pressemødet:

Bolette Søgaard, overlæge fra Sundhedsstyrelsen

Pernille Rosenkrantz-Theil,
børne- og undervisningsminister

Jacob Bundsgaard,
formand for Kommunernes Landsforening


