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Ved pressemødet 7. december skulle Emilia og journalisterne være i et andet rum end politikerne og eksperterne 
for at overholde retningslinjerne. Da hun skulle stille spørgsmål, skulle hun stå foran et kamera og en mikrofon.
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Mange  skoler er lukkede for 5. klasse og opefter for at  undgå 
 spredning af corona-virus. På et pressemøde spurgte  børnereporteren 
Emilia blandt andet til de børn, der har det svært  derhjemme. 
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Emilia: Hvorfor er det lige eleverne fra 5. klasse 
og opefter, der skal sendes hjem? 

Søren Brostrøm: Det er et rigtig godt spørgs-
mål, Emilia, og jeg forstår godt, hvis der er 
mange børn, der er kede af, at de ikke kan komme 
i skole. Men vi har en meget  bekymrende smitte, 
og vi ser blandt andet smitten hos eleverne i de 
større klasser og deres familier. Derfor er det 
nødvendigt at lukke skolerne ned, hvis vi skal få 
bugt med smitten. 

Man kan sige, at I får en lidt længere skoleferie. 
Men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at skolerne kan 
lukke op igen efter nytår. Vi kan ikke love, at vi gør 
det, men det er det, vi overvejer. Grunden til, at vi 
har  undtaget de små klasser (altså 0.-4. klasse), 
er, at vi ikke ser så meget smitte hos de yngre 
elever.

Emilia: Hvad med børn, der har det svært 
 derhjemme? For eksempel med vold eller alkohol 
i hjemmet?

Mette Frederiksen: Jeg tror faktisk, at det er 
noget af det, der har bekymret alle os, der står 
heroppe, allermest siden marts måned. For vi ved 
godt, at det er lettere at være derhjemme som 
barn, hvis man har en familie, som man har det 
godt sammen med. Vi har valgt at sige, at hvis 
man er et udsat barn eller ung, kan man stadig få 
lov til at komme til noget skole og undervisning. 

Det er også rigtig vigtigt at sige, at hvis der 
for eksempel er problemer med, at én af ens 
forældre slår én derhjemme eller drikker for 
meget, kan man bruge nogle af de muligheder, 
der er for at få hjælp. Enten ved at ringe til  
BørneTelefonen eller ved at ringe til ens 
skolelærer, som stadig er på arbejde. Det kan 
også være, at der er nogle andre voksne, man kan 
tage fat i. Man skal i hvert fald ikke gå alene med 
det, hvis man oplever, at der er de  problemer 
derhjemme, som du nævner.

Børnereporteren INTERVIEW

Nedlukning er hårdt for børn, 
som har det svært derhjemme
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Martin Østergaard Christensen, 
direktør for Børn og Unge 

i Aarhus Kommune 

Sådan så det ud, da 
Emilia stillede spørgsmål 
til pressemødet.
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Mange er okay med, at de nu skal være hjemme 
i en periode, men der er også nogle, der ikke har 
det godt med at skulle være mere hjemme. Det 
kan for eksempel være, fordi deres forældre 
slår eller drikker meget alkohol. 

For de børn kan skolen og fritidsaktiviteter 
være et frirum. Men nu skal de være meget 
mere sammen med deres forældre, efter at 
det blev besluttet, at 5. klasse og opefter skal 
hjemmeskoles i 69 kommuner. 

Lærere ringer til familier
Nogle børn kan stadig komme i skole, og det 
gælder blandt andre dem, som ikke trives 
 derhjemme. Kommunerne holder ekstra øje med 
de børn.

”Nu er det ikke bare eftermiddag og aften, 
børnene har derhjemme. De er hjemme hele 
dagen hos en familie, hvor hverdagen ikke 
er så nem. Det er ikke børnene selv, der skal 
komme og sige, at de har det dårligt. Det skal 
 skoler og klubber være ekstra opmærksomme 
og opsøgende på,” siger Martin Østergaard 
 Christensen. 

Han er direktør for Børn og Unge i  Aarhus 
 Kommune. Her skal ledere, lærere og 
 pædagoger på skoler og klubtilbud kontakte 
familier, hvis de fornemmer, at et barn kunne 
have brug for at komme afsted. 

”Hvis der for eksempel er et barn, de er i tvivl 
om, hvordan har det, ringer de hjem og snakker 
om, om det ikke skulle komme i skole de næste 
dage,” siger han.

Voksne holder øje
I Københavns Kommune vil skoler også have 
mere fokus på at hjælpe udsatte børn.

”Vores skole-socialrådgivere er ude på skolerne, 
og lærerne kan tale med dem, hvis der er børn, 
som de er bekymrede for, og hvor vi skal have 
noget særligt sat i værk. Og de hjemsendte 
børn kan selvfølgelig også stadig henvende 
sig til lærere og skole-socialrådgivere,”  siger 
socialborgmester Mia Nyegaard (Radikale 
Venstre). 

Det er især svært for kommunerne at hjælpe 
de udsatte børn, man ikke kender til i forvejen. 
Derfor vil man i København holde ekstra øje alle 
de steder, hvor voksne er i kontakt med børn.  

”Vi samarbejder med mange NGO’er. Mange af 
dem har også tæt kontakt til de udsatte børn 
og unge i denne tid. Vi har siden foråret  styrket 
vores kontakt med  organisationerne med 
jævnlige møder. Vi har for eksempel lavet en 
aftale om, at vi henviser til  hinandens tilbud, og 
vi opfordrer selvfølgelig også  organisationerne 
til at underrette, hvis de er bekymrede for et 
barn eller en ung,” siger hun. 

Medarbejdere på gaden
I både København og i Aarhus vil der være fl ere 
gadeplans-medarbejdere i gaderne. Deres 
opgave er at snakke med børn og voksne, som 
kunne have brug for hjælp.  

”Vi har en særlig opmærksomhed på, at 
mange unge er på gaden, når klubtilbud og 
fritids aktiviteter lukker. Vores gadeplans- 
medarbejdere er derfor mere på gaden end 
normalt og holder et vågent øje med  byområder, 
hvor vi ved, at der kan være mange unge og uro,” 
siger Mia Nyegaard.

Det samme gælder i Aarhus:

”Vi har opsøgende gadeplans-medarbejdere, 
der holder øje med, om der for eksempel er 
børn, der går rundt, og som enten burde være 
i skole eller til virtuel undervisning. De vil så 
snakke med dem om, hvad de laver, og hvorfor 
de ikke er i skole,” siger Martin Østergaard 
Christensen.

Hvordan hjælper man børnene?
Kommuner hjælper de børn, der har det svært derhjemme.

Nye restriktioner

69 kommuner er delvist lukket ned. Disse 
 restriktioner gælder til og med 3. januar 
2021.

•  Elever fra 5. klasse og opefter skal 
modtage undervisning hjemme. 

•  Restauranter, barer, biografer og teatre 
lukker.

•  Indendørs idræts- og svømmehaller  lukker.

•  Alle ansatte opfordres, til at arbejde 
hjemme, hvis de kan.

Anbefalinger
Sundhedsminister Magnus Heunicke 
 opfordrede på et pressemøde 10.  december 
til, at man skal blive hjemme, hvis man kan. 

Det kan du gøre, hvis du har 
det svært derhjemme:

•  Tal med en voksen, du har tillid til. Det kan 
for eksempel være en klasselærer eller en 
kammerats forælder. 

•  Kontakt din skole eller klubtilbud og 
sig, at du meget gerne vil afsted. Du kan 
ringe til skolens kontor, eller du kan få en 
 voksen, som du er tryg ved, til at ringe for 
dig. Skolen har pligt til at hjælpe dig, hvis 
du ikke har det godt derhjemme.

•  Det vigtigste er, at du ikke går med det 
selv. Så snak med nogen om det. Du har 
ret til at få hjælp – det gælder alle børn.

•  Ring eller skriv til BørneTelefonen på 
116111, hvor du kan være anonym. Det 
 betyder, at du ikke behøver at sige dit navn.

KILDE: BØRNS VILKÅR

Udsat: Det vil sige, at man 
er i en sårbar position i 
 samfundet. Det kan for 
eksempel være, hvis ens 
forælder drikker meget 
 alkohol, eller der er vold i 
hjemmet.

NGO’er: Organisationer, der ikke styres af staten. 
NGO står for non- governmental organization.

Hvad betyder det?

LuKkedE skOler

de ikke er i skole,” siger Martin Østergaard 
Christensen.
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Mia Nyegaard,
socialborgmester 
i Københavns Kommune

Martin Østergaard Christensen, 
direktør for Børn og Unge 

i Aarhus Kommune 

Restriktionerne gælder i de blå kommuner.
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