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Kære lærere, pædagoger og skoleledere 

 

Tak for jeres kæmpe indsats. Nedlukning af skolerne, genåbning og re-

striktionerne er en kæmpe opgave. I skal med kort varsel ændre under-

visning og aktiviteter i overensstemmelse med nye regler og retningslin-

jer. Det er et slidsomt og krævende, men I løfter opgaven – og I gør det 

godt. 

 

Vi har som samfund et fælles ansvar for at få vores børn og unge godt 

igennem den her krise. Det er en lettelse for os alle, at de mindste elever 

nu er kommet tilbage i skolen, men det er desværre endnu ikke muligt at 

åbne skolerne helt op for alle elever.   

 

De fleste børn og unge har det godt derhjemme, men skoler og organisa-

tioner melder om stigende bekymring for mistrivsel. Nedlukningen har 

størst konsekvenser for de børn og unge, som i forvejen har det svært, 

men børn og unge, der normalt trives, bliver også ramt af ensomhed og 

utryghed.  

  

Derfor er der nu blevet åbnet for kortere fysiske møder (trivselsgrupper) 

og lanceret inspirationsmaterialer. De kortere fysiske møder (trivsels-

grupper) dækker over, at op til fire elever kan mødes i grupper med en 

lærere eller pædagog under forsvarlig afstand mv. Vi vil opfordre til, at I 

bruger denne gode mulighed for at mødes med de elever, som er i risiko 

for mistrivsel. I kan læse mere om aftalens konkrete initiativer via linket 

til uvm.dk. 

 

I forlængelse heraf er det afgørende, at børn, der har særlige udfordrin-

ger, modtager undervisning på skolen, sådan som det hele tiden har væ-

ret muligt. Den mulighed er der fortsat for få børn, der anvender. Jo 

længere tid nedlukningen varer, jo flere børn vil formodentlig få behov 

for at anvende denne mulighed.  

 

Desuden er vi bekymrede for, at nogle af de børn og unge, der har brug 

for hjælp, ikke bliver opdaget, fordi de ikke har deres almindelig hverdag 

med tæt kontakt til lærere og pædagoger. Derfor vil vi endnu engang 

opfordre jer til at være særligt opmærksomme på at have daglig kontakt 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/feb/210218-nye-indsatser-skal-styrke-faglighed-og-trivsel
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til de børn og unge, som ikke får den nødvendige støtte til undervisnin-

gen i hjemmet. Heldigvis er det langt de fleste elever, der får det.  

 

Vi anbefaler at inddrage pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR). Vi 

ved, at PPR i mange kommuner allerede har styrket deres rådgivning og 

vejledning, fx via virtuelle aftenmøder med forældre og lettere behand-

ling af angst hos elever.     

 

Hvis I ikke kan få kontakt med et barn eller ung, som I er bekymrede 

for, og I heller ikke kan opnå kontakt til forældrene, så underret kom-

munen. Socialforvaltningerne skal behandle underretninger, som de ple-

jer.  

 

For børn og unge er både skolegangen og kontakten til vennerne blevet 

endnu mere digital. Men børn og unge risikerer at blive udsat for mani-

pulation og krænkelser med den meget tid alene foran skærmen.  

Red Barnet melder, at de på deres rådgivningstjeneste mod digitale kræn-

kelser ”SletDet” oplever et stigende antal alvorlig henvendelser. Vi op-

fordrer derfor skolerne til at have særlig fokus på børn og unges digitale 

dannelse. Red Barnet har udviklet undervisningsmateriale til folkeskoler 

om digitale krænkelser. Undervisningsmaterialet kan findes her: 

https://redbarnet.dk/sletdet/ 

 

Skolerne har også modtaget et brev til eleverne i 5.-10. klasse, som vi vil 

bede jer videreformidle til eleverne. Vi vil med brevet gøre eleverne op-

mærksomme på, at de bør snakke med deres forældre eller lærere – eller 

andre voksne på skolen - hvis de har det svært og ikke trives. Vi fortæller 

også om de rådgivningstilbud, som eleverne kan benytte.  

 

Til sidst vil vi igen takke for den kæmpestore indsats, som I har leveret i 

den her svære tid. I har trukket et tungt læs i lang tid. Det skylder sam-

fundet jer stor tak for.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

Børne- og undervisningsminister 

 

Astrid Krag 

Social- og ældreminister 

 


