8|

Ugens tema

Nr. 79, 5. maj 2020

|9

Nr. 79, 5. maj 2020

Børne- og undervisningsminister
Pernille Rosenkrantz-Theil
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Eleverne: ”Jeg savner mine
venner og kammerater”
Blå: Helt enig
Grøn: Overvejende enig
Gul: Hverken enig eller uenig
Orange: Overvejende uenig
Rød: Helt uenig
Sort: Ved ikke
KILDE: POLITIKEN OG RAPPORT: ‘NØDUNDERVISNING UNDER CORONA-KRISEN’, SDU OG DPU.
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Som man kan se i resultaterne fra
undersøgelsen, så er 92,6 procent af børnene
i undersøgelsen helt enige eller overvejende
enige i, at de savner deres venner og
klassekammerater. Det er tallene i det grønne
og blå lagt sammen.

Thea siger, at de ældste elever har behov for fællesskab, nærvær og struktur.
Derfor vil de gerne tilbage til skolen og er åbne for alternative løsninger.

Mange mener, det kan være svært at åbne
skolerne for de store klasser, hvis man stadig
skal kunne overholde retningslinjerne om at
holde afstand og kun mødes i mindre grupper.
Det kan være svært at finde plads til alle
eleverne og sikre, at der er lærere til alle. Men
Thea mener, at der er masser af løsninger.
”Det vigtigste er ikke, hvordan vi kommer

i skole, men at vi kommer i skole. Det
kunne være eftermiddagsskole. De yngste
skoleelever er alligevel mest i skole om
formiddagen, så om eftermiddagen kunne
der være plads til de ældre elever. De 12.000
lærerstuderende har sagt, at de gerne vil
hjælpe med at stå for undervisning. Og flere
steder har virksomheder og messecentre
tilbudt at sætte deres lokaler til rådighed.
Så der er masser af muligheder, vi skal bare
gribe dem,” siger Thea.
Og det er ikke kun det sociale liv i klassen med
kammeraterne, som de danske børn savner.
Undersøgelsen viser også, at skoleeleverne
savner deres lærere.
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Det var meningen, at Børneavisen skulle
have interviewet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil tirsdag
den 28. april. Thea og en 6. klasses-elev skulle
lave interviewet. En halv time før interviewet
skulle have fundet sted, blev det aflyst af en af
ministerens pressemedarbejdere. Børneavisen
ønskede at få svar på, om ministeren og resten
af regeringen overvejer muligheder, som gør,
at skolerne kan åbne for de ældste elever, hvis
man overholder alle retningslinjer i forhold til
smittefare.
Der er stadig mulighed for, at de store elever
kan komme i skole inden sommerferien, men det
ved vi alle først, når regeringen melder ud om
næste skridt i genåbningen af Danmark. At de
yngste elever kom i skole, var en del af første
fase i genåbningen. Senest 10. maj vil fase to i
genåbningen blive meldt ud. Men der er meget
at tage hensyn til for politikerne, så lige nu ved
ingen, hvad det er, der åbner i næste fase.
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Thea, 16 år.
Formand for Danske Skoleelever

CoroNa-kRise

De store børn vil
tilbage i skole
Mens de mindste klasser igen er begyndt i skole, så sidder
over 300.000 elever stadig derhjemme. De ældste elever
må nemlig stadig ikke komme i skole. Det er et problem,
mener formanden for Danske Skoleelever.

Hvis du går i 6. eller
7. klasse, så deltag i
afstemningen.
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Det er næsten to måneder siden, skolerne
lukkede, og alle elever blev sendt hjem til
fjernundervisning. Siden er skolerne åbnet for
børnene i 0. til 5. klasse. Men de større klasser
sidder stadig derhjemme. Og nu er det så småt
begyndt at give problemer, siger 16-årige Thea,
som er formand for Danske Skoleelever. Derfor
har hun en klar opfordring;
”Politikerne skal sende os tilbage i skolen nu.
Sådan må det være. Vi har behov for fællesskab, nærvær og struktur. Det er alle de ting,
der giver os tryghed, og det er grundlæggende
for læring. Vi har behov for at vende tilbage
til noget, der føles normalt,” siger Thea og
fortsætter:
”Det behøver ikke at være præcis som før, men
bare nogle enkelte dage eller nogle få timer om
dagen vil gøre en kæmpe forskel. Det må ikke
fortsætte sådan, som det er nu.”
En ny undersøgelse foretaget af Syddansk
Universitet og Danmarks Institut for
Pædagogik og Uddannelse viser, at Thea har
ret i, at mange børn har et stort behov for at
se deres skolekammerater igen.
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Fakta om
Danske Skoleelever

Eleverne: ”Jeg savner at være
sammen med mine lærere”
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Blå: Helt enig
Grøn: Overvejende enig
Gul: Hverken enig eller uenig
Orange: Overvejende uenig
Rød: Helt uenig
Sort: Ved ikke

Danske Skoleelever (DSE) repræsenterer
landets skoleelever i forskellige sammenhænge. De arbejder blandt andet med
at tale med politikere om skoleelevers
ønsker og arbejder også med at styrke
elevdemokratiet.
Har du spørgsmål til DSE om skole, undervisning eller det sociale liv i skolen, kan du
ringe til elevtelefonen på 70 22 05 33.
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Fakta om undersøgelsen
”Den digitale undervisning kan være fin, men
den kan ikke erstatte at være sammen med
ens lærer. Nogle steder er der et virkelig
flot topniveau på nødundervisningen. Men
bundniveauet andre steder bekymrer mig
virkelig. Nogle elever skal bare hente nogle
opgaver, som de så skal løse. Hver dag. I
flere timer. De taler hverken med lærere
eller kammerater. Nu har de g jort det i to
måneder, og så begynder man altså at miste
lysten til at lære,” siger Thea.
Hun undrer sig over, at regeringen først vil
tillade forlystelsesparker og varehuse at

åbne, mens de store børn skal blive hjemme.
Hun mener, at de store børn har hjulpet
meget i denne tid. Nu er det på tide, at
regeringen vil hjælpe dem.
”Jeg synes faktisk, eleverne har løftet rigtig
meget og påtaget sig meget ansvar. Den her
krise er ikke et sprint, men en maraton. Vi
har givet meget, og vi har behov for at få lidt
igen, hvis vi skal kunne holde ud, indtil denne
corona-krise er helt overstået,” slutter Thea.

Den 1. april blev der lagt link til spørgeskema ud til 3.-9. klassernes elever og
deres forældre på alle skolernes Aula i
Aarhus, Frederikshavn, Hjørring, Lemvig,
Odense og Svendborg Kommuner.
Undersøgelsen blev afsluttet 20. april.
5953 elever har svaret, og eleverne
fordeler sig jævnt over klassetrin og køn.
Undersøgelsen er lavet af forskere fra
Syddansk Universitet og Danmarks Institut
for Pædagogik og Uddannelse.

