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Vi skal finde løsninger
for de ældste elever nu

R

undt om i de danske hjem sidder skoleelever på 13 år og bliver behandlet,
som var de 20 år og selvstuderende på
universitetet.
Forældrene og deres små søskende er måske begyndt at få deres hverdag med
skole og arbejde tilbage. Imens har vi kastet de
store skoleelever ud i et eksperiment.
Hver dag logger de selv på Aula og ser deres opgaver, og så er det bare at gå i gang. Nogle
har kontakt dagligt med deres lærer og får klasseundervisning over skærmen. For andre er kontakten sjælden.
Vi ved ikke, hvilke konsekvenser det har
for eleverne. Men ingen tvivl om, at det ikke er
optimalt hverken fagligt eller socialt. Det har en
række forskere allerede slået fast over for Berlingske.
Værst er det, at situationen vil gøre sociale skel større. De stærke elever, som kan få god
hjælp hjemme, havner måske ikke i så store frustrationer, som de, der har svært ved skolearbejdet. Vi risikerer, at de falder længere tilbage faglligt. Det er ikke i orden, at vi som samfund beder
en 14-årig dreng, der måske har svært ved at sidde stille, om at holde koncentrationen som selvstuderende i timevis.
Situationen ser desværre ud til at være langvarig.
Det er urealistisk, at store elever skal i skole før sommerferien, må vi forstå på både KL og
skoleledere. Det etablerede skolevæsen har ikke
reageret voldsomt på den nyhed.
Formanden for Danmarks Lærerforening,
Anders Bondo Christensen, trækker lidt på skulderen og mener, at det er helt umuligt at få de
store i skole igen i den nuværende situation.
Men det kan vi da ikke lade os stille tilfredse med.
Kom nu med løsningerne! Tænk kreativt.
Lad os få løst denne problematik sammen. Der
er intet, der tyder på, at situationen vil være en

LEDER

anden efter sommeren. Vi har sandsynligvis ikke en vaccine, som betyder, at afstandskravene
kan ophæves efter sommerferien. Hvis vi stadig
skal holde to meters afstand - hvilket man bestemt også kan stille kritiske spørgsmål til, når
alt blandes i en skolegård, men det er en anden
diskussion - må vi da finde løsninger i stedet for
at sidde på hænderne og vente.
Paradoksalt nok var det de lærerstuderende, der først kom på banen med en idé til en løsning. De 12.000 studerende vil gerne hjælpe til
med undervisningen, hvis den skal splittes i flere hold og derfor kræver flere lærerkræfter.
»Vi er 12.000 lærerstuderende på landsplan, som drømmer om at undervise børn, og vi
synes i al beskedenhed, at vi har nogle kompetencer til det, selv om vi ikke er færdiguddannede endnu. Og vi vil gerne hjælpe,« sagde forperson i De Lærerstuderendes Landskreds, Rasmus Holme.
Tak for den tilgang. Det vil vi gerne se mere af.
For hvad gør det etablerede offentlige system? Den omstilling, der skete i sundhedsvæsenet, må også ske i andre dele af vores offentlige system. Hvis realiteten er et tometers-samfund, må vi have gang i at udvide pladsen. Kan
de store undervises i gymnastiksale, sportshaller, biblioteketer, foredragssale eller barakker?
Løsningerne kan være mange, men for børnenes skyld må vi i gang. Andet kan vi ikke være
bekendt.
METTE ØSTERGAARD

Hvis realiteten er et tometers-samfund, må
vi have gang i at udvide pladsen. Kan de store
undervises i gymnastiksale, sportshaller,
biblioteketer, foredragssale eller barakker?

Hurra for staten,
den løser coronakrisen

Rejsebranchen blev
misinformeret om støtte

Erik Brandt: »Jeg keder
mig ad helvede til!«

Danmark er udstyret med et af verdens
mest velfungerende statsapparater,
skriver adjunkt David Delfs Erbo Andersen.

Erhvervsministeriet har gennem Rejse
garantifonden stået bag »misforståelser,
fejl og svipsere« over for rejsebureauer.

Det er ikke spor nemt at være dameglad
levemand i en tid, hvor man helst skal
blive hjemme og undgå nærkontakt.
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