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2 ODENSE.

Corona giver nye gymnasieelever anderledes skolestart
Skolestarten for Odenses nye gymnasiee-
lever bliver uden fællessang og fest og vil 
mest foregå i de enkelte klasselokaler. Det 
betyder, at der kan gå tid, før eleverne får en 
fælles fornemmelse af deres nye skole.

Aida Jahic
aidja@jfmedier.dk

- De nye elever får ikke helt samme fornemmelse af, hvem vi alle er på 
denne skole. Det kommer til at tage længere tid, siger rektor for Odense 
Katedralskole, Lone Bjørndal Thomsen, om skolestarten med corona-
restriktioner. Foto: Frederik Steen Nordhagen

ODENSE: Skolestarten kan væ-
re svær. Som ny gymnasieelev
møder man ind til en ny
hverdag og nye mennesker,
som man ikke kender. Og i år
kan det på grund af coro-
navirus blive endnu mere
nervepirrende, for skolestar-
ten bliver nemlig ikke, som
den altid har været.

Det gælder blandt andet på
Odense Katedralskole, hvor
rektor Lone Bjørndal Thom-
sen har taget sine forbehold.

Det første eleverne bliver
informeret om, når de møder
ind mandag morgen, er hvor-

dan de skal forebygge smit-
ten. Og så kommer klasserne
skiftevis ind for at få en intro-
duktion af rektor.

- Der kommer to klasser ad
gangen med et kvarters mel-
lemrum, så vi får god tid til at
møde dem og instruere dem
i håndvask og håndafsprit-
ning, fortæller hun.

Introarrangementerne
kommer også til at foregå på
en anden måde. Fra at være
fælles på årgangen bliver det
rykket ind i klasselokalerne.
Derfor anser Lone Bjørndal
Thomsen det ikke som et
problem at ryste de enkelte
klasser sammen.

- Udfordringen er, hvor-
dan de lærer hinanden at
kende på tværs af klasserne,

siger rektoren.
- Eleverne kan møde hin-

anden med god afstand
udenfor, men vi kan ikke
samle en hel årgang lige nu.
Den første hyggecafe og den
første fest er også aflyst. Så de
nye elever får ikke helt sam-
me fornemmelse af, hvem vi
alle sammen er på denne sko-
le. Det kommer til at tage
længere tid.

Aktiviteter rykker ud
Også andre gymnasier i
Odense har forberedt sig på
en skolestart med restriktio-
ner og uden introfester.

- Vi følger sundhedsmyn-
dighedernes udmeldinger, og
det vil sige, at vi kan samle
elever i klasser og på hold, si-
ger Susan Mose, der er rektor
på Sct. Knuds Gymnasium.

- Vi må ikke lave fælles
samlinger for eleverne på
tværs af klasser. Caféer og fe-
ster er derfor aflyst. Og i ste-
det for at byde velkommen
på en samling går jeg sam-
men med vicerektor rundt i

de enkelte klasser.
På Mulernes Legatskole

fortæller rektor Torben
Jakobsen, at aktiviteterne for
de nye elever i høj grad kom-
mer til at foregå udenfor,
hvor der kan holdes afstand.

- Vi følger de retnings-
linjer, der er, og det betyder,
at blandt andet introfesten er

aflyst. Vi afvikler intro-løb
styret at de ældre elever, som
vi har gjort i mange år, og det
kommer til at foregå udenfor.

En ny sprittet hverdag
Det er ikke kun de nye elever,
der får en anderledes skole-
gang. Corona-restriktioner-
ne betyder også, at de nuvæ-

rende elever får regler for,
hvor de må opholde sig på
skolen, klare instrukser for
rengøring og afspritning, og
idrætsundervisningen bliver
afviklet med mindre tæt kon-
takt og mere rengøring af
redskaber. Men på Odense
Katedralskole bliver en af de
store ændringer, at skolen bli-
ver mere stille end normalt.

- Vi har jo enormt meget
sang på skolen, og det er bå-
de personale og elever, der
plejer at indlede skoleåret
med fællessang. Men der har
vi måtte sige desværre – ikke
i år. Musikundervisningen
bliver også uden sang, med-
mindre det kan foregå uden-
for med afstand, fortæller Lo-
ne Bjørndal Thomsen.

Alligevel mener hun, at det
er lettere at starte skoleåret,
end det var at afslutte det i
sommers.

- Nu må vi være her alle
sammen, og det er absolut
positivt, at vi må samle ele-
verne i deres klasser.

Folkeskolelærere er
bekymrede for ny skoledag
Mandag vender folkeskoleeleverne tilbage til 
skolebænken og til fuldt skema, men det er 
ikke uden bekymring hos lærerne. Det kan 
nemlig blive svært at leve op til både faglige 
mål og corona-restriktioner på samme tid, 
mener lærerforening.

Aida Jahic
aidja@jfmedier.dk
og Camilla Maria Ahlmann-
Petersen
caje@fyens.dk

Når børnene på mandag 
igen rykker ind i klasse-
værelserne, er der ikke 
længere kun nødunder-
visning på skemaet. Alle 
fag er tilbage, og det be-
kymrer Odenses folke-
skolelærere, fordi der 
også stadig er restrik-
tioner for at forhindre 
smittespredningen af 
corona. Foto: Frederik 
Steen Nordhagen

ODENSE: Når byens folkeskoler
mandag igen åbner dørene
for eleverne, er det ikke uden
bekymring hos lærerne. Den
såkaldte nødundervisning
med kun få fag på skemaet,
som eleverne på grund af cor-
ona fulgte før sommerferien,
er nu erstattet af fuldt skema,
og de lovpligtige krav til un-
dervisningen er igen gælden-
de.

Men ifølge formand for
Odense Lærerforening, An-
ne-Mette Kæseler Jensen, be-
kymrer det lærerne, at de bå-
de skal leve op til undervis-
ningskravene og følge coro-
na-restriktioner om blandt
andet god håndhygiejne, af-
spritning og afstand mellem
lærer og elever.

- De retningslinjer, der er,
kan man kalde for elastik i

metermål, fordi det involve-
rer ordene "så vidt muligt" og
"så få lærere som muligt". Når
man skal leve op til folkesko-
lens fagmål, så er der mange
lærere, der oplever, at det er
svært ikke at gøre, som man
gjorde før coronaen, siger An-
ne-Mette Kæseler Jensen.

Hun mener, det er stort an-
svar, lærerne nu må påtage
sig.

- Når man ikke har nogen
klare retningslinjer, bliver det
også svært at holde en stan-
dard, og så vil det blive meget
forskelligt og meget op til den
enkelte lærer. Det er selvføl-
gelig et stort ansvar at lægge
ud, og det giver stor bekym-
ring, forklarer hun.

Ifølge retningslinjerne, der
kommer fra Børne- og Un-
dervisningsministeriet, skal
der være så få lærere som mu-
ligt omkring hver klasse, men
Anne-Mette Kæseler savner
blandt andet et konkret tal,
som kan vejlede lærerne.

- Hvad er så få lærere som
muligt, hvis en 10. klasse har

8-10 faglærere? Er det så godt
nok? Så få lærere kan jo være
alt fra 2 til 10 - eller hvad?

- Vi må fortsat lægge pres
på, så retningslinjerne sikrer
den nødvendige påpasselig-
hed i forhold til smitterisiko-
en, så ansvar og beslutninger
ikke bare bliver lagt ud til de
enkelte lærere, siger forman-
den.

Løsningerne ligger lokalt
Hos Odense Kommune aner-
kender skolechef Nikolaj Juul
Jørgensen lærernes bekym-
ring.

- Jeg forstår godt, hvor den
kommer fra. Og i nogle situa-
tioner vil restriktionerne væ-
re et benspænd for undervis-
ningen, som vi kender den, si-
ger han og understreger, at
det handler om lovgivning.

- Loven er, som den er,
men lige nu er det vigtigste at
komme i gang med skoleda-
gen, og så må vi se, hvordan
det går, og om der er noget,
der kalder på tilpasning. Løs-
ningerne ligger bedste lokalt,
for skolerne er meget forskel-
lige, påpeger skolechefen.

Det gælder blandt andet

udearealerne, hvor nogle sko-
ler har så meget plads, at klas-
serne let lader sig fordele i
pauserne, mens andre må
bruge forskudte frikvarterer
for at sikre den krævede af-
stand.

Ifølge Børne- og Undervis-
ningsministeriet må hver
klasse igen være i samme lo-
kale, men der skal "så vidt
muligt" fortsat være en me-
ters afstand mellem lærer og
elever og mindst to meter til
forreste række af elever ved
tavleundervisning.

Elevernes egen klasse skal

være udgangspunkt for alle
aktiviteter - det anbefales
også i skolefritidsordningen -
og der skal stadig vaskes og
sprittes hænder, ligesom der
i musik- og idrætstimerne
skal tages særlige forholds-
regler.

- Vi følger selvfølgelig et
forsigtighedsprincip, under-
streger Nikolaj Juul Jørgen-
sen.

- Men jeg tror, både børn
og voksne ser frem til nu igen
at komme i skole under me-
re normale forhold.


