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Indland VOXPOP

Hvordan får man 
en god skoledag 
derhjemme? 
Hjemmeundervisning er ikke altid lige sjovt. Her får du en række 
gode råd til, hvordan du kan gøre skoledagen så god som muligt. 

GODE RÅD

JOURNALIST: MAJA SVENNINGSEN

Ella, 10 år

FOTO:PRIVAT
 FO

TO
: P

R
IV

AT

FO
TO

: P
R

IVAT

Jeg prøver at få det 
bedste ud af det og lave 

opgaverne hurtigst muligt for 
at få noget tid til at lave noget 

andet senere. Jeg har et lille sted, 
hvor jeg kan sidde at lave mine 
lektier, som jeg synes er rigtig 

fi nt, fordi så ved jeg, hvor 
mine ting er.

Frida, 10 år
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Urban, 12 år
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Zilas, 10 år
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Man skal sidde et 
 afslappende og stille sted. 

Det betyder meget for mig. 
For så bliver jeg ikke forstyrret, 
når jeg laver opgaver eller har 
 online-undervisning. Jeg sidder 
tit i stuen, og ellers sidder jeg 

der, hvor min mor arbejder. 

Sæt dig ved et 
vindue, for så kan 

man sidde og kigge 
ud. Hvis mit skrivebord 
stod op ad en væg, ville 
det være lidt kedeligt 

i længden. Der sker 
mere udenfor.

I hvilket rum sidder du mest og har hjemme-
undervisning? Svar i Børneavisens app. 
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De to roere Mads Rasmussen og Rasmus Quist har fået plads i sportens Hall of Fame. Det blev 
 off entliggjort til DR’s ’Sport 2020’. Roerne har vundet VM-guld to gange og guld til OL i 2012. Kilde: DR
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Mads Rasmussen og Rasmus Quist
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Andreas, 11 år
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Stella, 10 år FO
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Man skal lave de 
 opgaver, man skal lave. 

Og hvis man har en 
telefon, kan man jo ringe 

og snakke med sine 
venner.

Hvis jeg har brug for 
det, tager jeg en pause og 

kører nogle gange på  løbehjul 
eller hopper på trampolin. Jeg 

synes, at jeg får mere energi af 
at komme ud og lave noget aktivt. 
Så føler man sig ikke så træt. Jeg 

 facetimer også tit med mine venner, 
når jeg laver lektier. Så får man 

også lige snakket om nogle 
andre ting end skole. 

Skema, pauser og kontakt 
med venner
Regitze Flannov fra Danmarks Lærerforening 
giver fem råd til en god  hjemmeskoledag. 

1.  Lav et skema
Det kan være svært at holde 
 koncentrationen og have disciplin, når du 
 sidder selv. Så kan det hjælpe at lave et 
skema. I det skriver du, hvornår du står 
op, hvornår du har hvilke fag og opgaver, 
og ikke mindst hvornår skoledagen slutter. 
Lav  skemaet selv eller sammen med dine 
forældre. 

2.  Husk pauser
Ligesom det er vigtigt at lægge skole-
arbejdet ind i skemaet, er det også  vigtigt 
at skrive pauserne ind. Det kan være 
frokost, gåtur med hunden eller lignende. Så 
ved du også, hvornår du ikke skal tænke på 
skole. 

3. Sørg for struktur
Det er en god idé at holde fast i at gøre de 
ting, som du plejer at gøre på skoledage. 
Stå op og gå i seng samme tid, som du 
 plejer. Spis morgenmad, som du plejer. Så 
din  hverdag ligner din normale hverdag. 

4. Hold kontakt
Når du går i skole hjemme, er det  vigtigt 
at vide, om du er på rette spor med 
 opgaverne, og vigtigt at snakke med andre 
om, hvordan du har det. Der hjælper det at 
være i kontakt med dem, du plejer at være 
sammen med i hverdagen. Altså din lærer og 
klassekammerater. Selvom du sidder alene, 
kan du måske godt lave nogle af opgaverne 
sammen med dem over skærm. 

5. Hav det rart
Hold humøret oppe, og sørg for at gøre 
noget, der er godt for dig selv og din familie. 
Spil et spil, bag boller, lav mad, luft hunden, 
gør rent på værelset. Det får hjernen væk 
fra skolearbejdet, du får bevæget dig, og du 
kan glæde andre. 
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Regitze Flannov, formand for 
 undervisnings udvalget i Danmarks 

Lærerforening
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Alma, 9 år
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Ved at få hjælp af min 
far. Han arbejder hjemme. 
Nogle gange er der noget 

svært i skolen, og så er det 
rart at få hjælp af nogen. For 

eksempel til matematik-
opgaver. 

Det er godt at have et 
fast program. For eksempel 

at man går en tur om morgenen 
og spiser frokost i en af pauserne. 

Hvis man ikke ved, hvad der skal ske, 
bliver det sværere. For så ved man ikke, 
hvad man skal, når man er færdig med 

en opgave. Jeg har lavet et skema 
med min mor, som vi har skrevet 

ned på papir.   


