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Rådmand vil have 
trivslen i fokus, når 
børnene på mandag 
møder i skole

På mandag går cirka 7600 elever i 0. til 4. klasse igen ind på Odenses folkeskoler, men skal de møde ind til et 
fokus på trivsel eller på faglig læring? Det vil børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) gerne dis-
kutere. Arkivfoto: Frederik Steen Nordhagen

Børnenes trivsel er vigtigst, når de yngste klasser vender tilbage til 
skolen. Det mener børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen 
(R). Har eleverne det godt, skal de fleste nok indhente det faglige, 
siger hun og lægger op til det, hun kalder en vigtig diskussion forud 
for genåbningen.

FAKTA
VEJEN ER BANET FOR FORÅRS-SFO'EN
Med genåbningen af skolerne for de yngste klasser kan 1700 
odenseanske børn nu som planlagt begynde deres skoleliv 1. 
marts i forårs-sfo.

- Der bliver gjort alt for at blive klar til at tage imod de kommen-
de forårs-sfo-børn på en måde, hvor det både er trygt og festligt, 
lover børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R).

Tirsdag aften havde Børne- og Undervisningsministeriet endnu 
ikke lagt de præcise retningslinjer frem for skolernes genåb-
ning, og der er derfor endnu ikke svar på, eksempelvis hvor 
mange timer om dagen børnene fra 0. til 4. klasse fra på man-
dag skal være i skole.

Camilla Maria Ahlmann-Petersen
caje@fyens.dk

ODENSE: På mandag myldrer
tusindvis af drenge og piger
igen ind i byens klasseværel-
ser og skolegårde, når 0. til 4.
klasserne med det, regerin-
gen kalder en forsigtig genåb-
ning, igen må komme i skole.

Men hvad er det for en
hverdag, de - og senere også
de ældre elever - skal vende
tilbage til? Skal fokus være på
at indhente det faglige tab el-
ler hjælpe trivslen på vej?

- Populært sagt er spørgs-
målet, om vi skal prioritere
to-lærerordninger eller satse
på lejrskoler eller andet, der
vækker klassefællesskabet, si-
ger børn- og ungerådmand
Susanne Crawley Larsen (R).

- Det er vigtigt at få talt om,
så vi er forberedte. Vi skal fin-
de ud af, hvad vi i Odense sy-
nes er vigtigst, understreger
hun, der ikke er i tvivl om,
hvor hun selv foretrækker at
lægge fokus:

- Trivslen betyder meget
for mig. Det bekymrer mig, at
børn på kanten af fællesska-
bet og uden tætte venner li-
der under nedlukningen. Og

vi ser også, at ellers velfunge-
rende børn og unge har det
hårdt.

Flere mistrives
Den seneste tid har flere or-
ganisationer påpeget netop
det. Hos Børns Vilkår oplever
de markant flere corona-re-
laterede opkald til BørneTele-
fonen, hvor snakkene især
kredser om ensomhed, ven-
skaber og trivsel i klassen.

Også hos Headspace, der
rådgiver børn og unge, er
mængden af henvendelser på
grund af mistrivsel kraftigt
stigende, og både selvmords-

forsøg og selvmordstanker
fylder i samtalerne med de
unge.

Formanden for Dansk Pæ-
diatrisk Selskab (danske bør-
nelæger, red.), Klaus Birke-
lund Johansen, har i Berling-
ske forklaret, hvordan de på
hospitalernes børneafdelin-
ger ser en bekymrende ud-
vikling:

- Vi har en oplevelse på
børneafdelingerne af, at der
er flere børn og unge, som har
gjort selvskade. Flere, der har
taget for mange Panodiler. Vi
har en klar oplevelse af pres-
sede unge mennesker. Vi kan

ikke med sikkerhed sige, at
det skyldes nedlukningen,
men der er bare et tidsmæs-
sigt sammenfald, der gør, at vi
har bekymringer.

Vigtigt klassefællesskab
Det er blandt andet den slags
beretninger, der får Susanne
Crawley Larsen til at vægte
trivslen tungere end fagene.

- Det er blevet endnu me-
re tydeligt, at klassefællesska-
bet er en bærende værdi i
Danmark, som betyder rigtig
meget for de fleste menne-
sker. På den anden side står

læringen, hvor jeg tror på, at
mange selv vil indhente det
tabte, hvis de har det godt. Og
så kan vi sætte ind med sær-
lige indsatser til dem, der har
brug for det. Trivslen er et
mere generelt problem, vur-
derer Susanne Crawley Lar-
sen.

Hun understreger, at hun
ikke har ambitioner om at le-
vere en færdig og ensartet
genåbnings-løsning, der skal
gælde alle skoler.

- Jeg er modstander af at
lægge samme koncept ned
over alle klasser og skoler, for

behovene er forskellige. Men
vi kan sætte en retning og pe-
ge på det, der skal satses mest
på.

Flere penge?
Folketingets partier har be-
sluttet, at al undervisning
frem til sommerferien bliver
nødundervisning og derfor
uden de sædvanlige detalje-
rede krav til, hvor mange ti-
mer eleverne for eksempel
skal have i hvert fag.

Og Susanne Crawley Lar-
sen håber, at det - selv om det
fortsat skal tilstræbes at leve-

Odense-politikere går imod ministeren og vil droppe        
- Jeg har aldrig før været i en si-
tuation, hvor de nationale test er 
vigtigere, end de er i år, siger un-
dervisningsminister Pernille Ro-
senkrantz-Theil (S). Flere byrå-
dspolitikere i Odense er helt ueni-
ge. Arkivfoto: Philip Davali/Ritzau 
Scanpix

Det vil stresse både elever og medarbejdere 
og være spild af ressourcer, hvis de nationale 
test i folkeskolen gennemføres i et år med 
corona og nødundervisning. Det mener flere 
byrådspartier, men ministeren holder fast.

Camilla Maria Ahlmann-Petersen
caje@fyens.dk

ODENSE: På grund af corona,
nedlukkede skoler og nødun-
dervisning bør de nationale
test i folkeskolen helt drop-

pes i år.
Det mener blandt andre

Enhedslisten, der på onsda-
gens byrådsmøde foreslår, at
borgmesteren og børn- og
ungerådmanden beder Bør-
ne- og Undervisningsmini-
steriet om at få fritaget de
odenseanske skoler fra de na-

tionale test i 2021.
- Det vil være spild af res-

sourcer, hvis skolerne skal
gennemføre de nationale test
midt i en pandemi-krise,
hvor fokus alene burde være
på undervisningen og elever-
nes trivsel, siger Reza Javid,
der er Enhedslistens politiske
ordfører i Odense Byråd.

- Det vil være uhensigts-
mæssigt at stresse skoleele-
verne og lærerne med gen-
nemførelse af test i en situa-
tion, hvor der er brug for un-
dervisning, nærvær og fælles-
skab.

Den holdning deler børn-

og ungerådmand Susanne
Crawley Larsen (R).

- Jeg er sikker på, de natio-

nale test vil stresse både børn
og medarbejdere. Skolerne
har ikke brug for offentlig

rangordning, men for tid til at
koncentrere sig om det, der
gør børnene dygtigere og får
dem til at trives, mener hun.

Minister holder fast
Hvis et byrådsflertal onsdag
beslutter at sende en sådan
opfordring til Christiansborg,
skal de imidlertid ikke for-



F Y E N S  S T I F T S T I D E N D E
O N S D A G  3 .  F E B R U A R  2 0 2 1

5

CC
Populært sagt er 
spørgsmålet, om vi 
skal prioritere to-
lærerordninger eller 
satse på lejrskoler 
eller andet, der 
vækker 
klassefællesskabet.
SUSANNE CRAWLEY LARSEN, RÅD-
MAND

re så normal undervisning
som muligt - giver skolerne
en større mulighed for hver
især at tilrettelægge skoleda-
gene med udgangspunkt i de
enkelte klassers situation.

- Det kan være, der er brug
for en pædagog eller psykolog
fast i én klasse, andre klasser
er måske bedre tjent med no-
get ekstra matematik, flere
idrætstimer med holdsport,
lejrskoler eller andre sociale
aktiviteter, der igen ryster en
klasse sammen.

Både lejrskoler og tolærer-
ordninger koster penge. Står
du klar med dem?

- I første omgang er det vig-
tigste, at vi politisk får talt om

det her med både skolelede-
re, lærere, pædagoger, elever
og forældre. Jeg er lidt spændt
på, hvad de vil sige og foreslå.
Og er der noget, der koster
penge, må vi se, om de er der,
konstaterer Susanne Crawley
Larsen.

På Børn- og Ungeudvalgs-
mødet tirsdag enedes politi-
kerne om, at vægtningen
mellem faglighed og trivsel er
en vigtig problemstilling i
forbindelse med skolernes
genåbning, og politikerne
overvejer nu, om de i fælles-
skab vil sende en retningsgi-
vende opfordring til byens
skoler.

- Trivsel og læring
går hånd i hånd
Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) er ikke i tvivl. 
Børnenes trivsel skal have det største fokus, når skolerne åbner på 
mandag. Men hvad mener elever, lærere, forældre, skoleledere og 
pædagoger? Få et overblik her.

FEM MENINGER

Camilla Maria Ahlmann-Petersen
caje@fyens.dk

ODENSE: Fem formænd for
odenseanske og fynske orga-
nisationer på skoleområdet
giver her deres svar på, om
det er det faglige eller trivs-
len, der skal have størst op-
mærksomhed den første tid
efter skolernes genåbning
for de yngste elever.

1 MARIE HOLT HERMANSEN,
ODENSE FÆLLESELEVRÅD
- Det er rigtig vigtigt at

få samlet op på trivslen, sy-
nes jeg. Det er vigtige, basale
egenskaber, man tilegner sig
i folkeskolen, men det afgø-
rende er, at alle får en suc-
cesoplevelse ved at lære, og
at alle har modet og lysten
til det.

- Vi går ikke kun i skole for
at blive kloge elever, vi skal
også have en oplevelse af at
lykkes, og det gælder på
tværs af alle årgange. Trivs-
len skal i fokus, men det går
hånd i hånd med det faglige,
og lærerne skal tilpasse sig
de enkelte klasser og elever.

2 THOMAS GRAVEN, ODENSE
FORÆLDREORGANISATION
- Nu skal børnene en-

delig, endelig tilbage i skole
og være del af klassefælles-
skabet og udfolde deres kre-
ativitet og legeadfærd. Selv-
følgelig er selve undervisnin-
gen vigtig, og det er klart, at
der er forældre, der kan være
bekymrede for læringstab.
Men det er børnenes trivsel,
der er hele grundlaget og
forudsætningen for, at de
kan modtage læring.

- Derfor er det vigtigste li-
ge nu at fokusere på børne-
nes trivsel og give dem mu-
lighed for at finde tilbage i
de gode gruppedynamikker
og relationer i stedet for at
have dårlig samvittighed
over, der mangler nogle si-
der i matematikbogen. Det
skal børnene nok komme
efter.

3 ANNE-METTE KÆSELER JEN-
SEN, ODENSE LÆRERFORE-
NING

- Jeg mener, trivsel og det
faglige i undervisningen i
høj grad skal gå hånd i hånd.
Og det er lærerne, der i hver
enkelt klasse og hos hver en-
kelt elev vil være bedst i
stand til at vurdere, hvad der

Marie Holt Hermansen, Odense 
Fælleselevråd. Arkivfoto: Michael 
Bager

Thomas Graven, Odense Foræl-
dreorganisation. Foto: Privatfoto

Anne-Mette Kæseler Jensen, 
Odense Lærerforening. Arkivfoto: 
Mads Claus Rasmussen/Ritzau 
Scanpix

er bedst at gøre. Det vil der
være stor forskel på fra klas-
se til klasse.

- Vi skal bestemt have fo-
kus på trivsel, men man kan
ikke have samme udgangs-
punkt i alle klasser, og der
vil også være elever, der har
brug for at komme tilbage i
faste rammer og opleve, at
undervisningen er genopta-
get. Det er dog helt afgøren-
de, at det er nødundervis-
ning, for selv om mange glæ-
der sig til at komme tilbage,
så er corona ikke gået over,
og det er derfor vigtigt at ha-
ve øje for, at genåbningen
sker sundhedsmæssigt for-
svarligt.

4 SIMON HEMPEL-JØRGENSEN,
ODENSE SKOLELEDERFORE-
NING

- Det er svært at adskille triv-
sel fra læring, for de to be-
greber er indbyrdes afhæn-
gige af hinanden. Vi plejer at

Simon Hempel-Jørgensen, Oden-
se Skolelederforening. Foto: Fre-
derik Steen Nordhagen

Rikke Hunsdahl, BUPL Fyn. Privat-
foto

tale om faglig trivsel, social
trivsel og personlig trivsel,
og det ene vægter ikke mere
end det andet. På skolerne
har vi allerede øje for trivs-
len, og vi er jo ikke universi-
tets-lektorer, der står og do-
cerer et stof for børnene.

- Vi arbejder med relatio-
ner, og derfor er det en åben
dør, rådmanden sparker ind.
I et læringsfællesskab hand-
ler det ikke kun om mate-
matik og dansk, men også
om hvordan man er sam-
men med andre, hvordan
man bliver voksen og hvor-
dan, man bliver et dannet
menneske.

5 RIKKE HUNSDAHL, BUPL
FYN
- Nedlukningen har

været rigtig svær for mange
børn, og derfor ligger der en
kæmpe opgave og et stort
oprydningsarbejde i at have
fokus på børnenes trivsel,
når de kommer tilbage i sko-
le. Så må det faglige fokus
komme senere - især i de
små klasser skal det nok
komme.

- Nødundervisningen gi-
ver mulighed for at tage sig
tid til lege og aktiviteter, der
gavner trivslen, og jeg vil ap-
pellere til, at det ikke kom-
mer til at handle om at ind-
hente de sider, der mangler i
dansk- og matematikbogen.

             nationale test
vente nogen opbakning fra
undervisningsminister Per-
nille Rosenkrantz-Theil (S).

På pressemødet mandag,
hvor den delvise genåbning
af skolerne blev præsenteret,
understregede hun, at der
trods beslutningen om at nø-
dundervise frem mod som-
merferien fortsat skal gen-
nemføres nationale test.

- Jeg har aldrig før været i
en situation, hvor de nationa-
le test er vigtigere, end de er i
år, sagde hun.

- Det er ikke for de enkel-
te elevers eller læreres skyld,
at de skal afholdes, men vi er

nødt til at vide, hvor vi skal
sætte ind, når vi skal rette op
på det læringstab, eleverne
måtte have oplevet. Der er de
nationale test et af de redska-
ber, vi kan bruge. De kan give
os et indblik i, om det er i
dansk eller matematik eller
engelsk, vi skal sætte ind - el-
ler over hele paletten. Derfor
vil jeg holde fast i, at de skal
gennemføres, fremhævede
ministeren.

En hverdagsopgave
Men det argument overbevi-
ser ikke Susanne Crawley Lar-
sen, der også uden corona er

modstander af testene.
- Det er en del af lærernes

helt almindelige hverdag at
holde styr på, hvor eleverne
er fagligt, siger hun.

De nationale test tester ele-
verne i syv forskellige fag. 10
test er obligatoriske fra 2. til 8.
klassetrin, og fire test kan ta-
ges frivilligt. Ifølge Børne- og
Undervisningsministeriet er
formålet at give lærere og for-
ældre et indblik i den enkel-
te elevs faglige niveau.

I år skal testene gennemfø-
res i perioden fra 1. marts til
og med 11. juni.


