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Kære kommuner 

 

Tak for jeres store indsats. Nedlukning af skolerne, genåbning og restrik-

tionerne er en kæmpe opgave for kommunerne. Forvaltninger, skolelede-

re, lærere og pædagoger skal med kort varsel være klar til at ændre un-

dervisning og aktiviteter i overensstemmelse med nye regler og retnings-

linjer. Det er slidsomt og krævende, men opgaven bliver løftet. 

 

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

igennem den her krise. Vi er glade for at kunne åbne skolerne gradvist og 

i første omgang for de mindste elever.  

 

Vi hører desværre bekymrende henvendelser fra organisationer, der mel-

der om stigende mistrivsel og psykiske problemer hos mange børn og 

unge. Når børnene ikke har deres hverdag i skolen, SFO’en, klubben og 

fritidsaktiviteterne, er der risiko for, at vi ikke opdager de børn og unge, 

der har brug for hjælp. Det drejer sig ikke kun om de mest udsatte, men 

også om børn og unge, der ellers til dagligt trives, men som har det svært 

med de lange dage hjemme, langt fra venner og lærere.  

 

Derfor har regeringen indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, 

Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative 

Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne og Alternativet 

om indsatser for at understøtte et fagligt løft og styrke trivsel hos elever 

og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem 

mod sommeren 2021. Aftalen omfatter en række større initiativer, som 

skal understøtte trivsel og deltagelse i fællesskaber. Der afsættes 88 mio. 

kr. til initiativerne, som målrettes PPR, klubber, fritids- og idrætsorgani-

sationer, elevråd mv. Det kan være sociale og faglige aktiviteter for elever 

samt indsatser for de elever, der har haft det svært under nedlukningerne. 

På den korte bane vil vi åbne for kortere fysiske møder (trivselsgrupper) 

mellem elever og lærere, undervisere eller pædagoger samt lancere inspi-

rationsmaterialer, der understøtter fællesskab, vejledning til den gode 

online undervisning og meget mere.      
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Vi vil endnu engang understrege, at skolen fortsat er åben for udsatte 

hjemsendte børn og unge, og at der er mulighed for nødpasning. Vi op-

fordrer jeres skoler til at gøre brug af undtagelsen for de hjemsendte 

børn, der har behov for det.  

 

Det anbefales, at skolerne gennem daglig kontakt sikrer sig, at der gives 

ekstra støtte til de børn og unge, som ikke får den nødvendige støtte til 

undervisningen i hjemmet. Vi vil anbefale at inddrage Pædagogiske Psy-

kologiske Rådgivning (PPR), både til at styrke elevernes trivsel og til at 

hjælpe med at opspore de elever, som mistrives eller viser tegn på be-

gyndende mistrivsel. Vi ved, at PPR i mange kommuner allerede har 

styrket deres rådgivning og vejledning, fx via virtuelle aftenmøder med 

forældre og lettere behandling af angst hos elever.   

 

Og afslutningsvis vil vi gerne opfordre jer til at være ekstra opmærk-

somme på, at skolerne får underrettet om de børn og unge, som skolerne 

er bekymrede for. Skolernes rolle er ekstra vigtig lige nu, fordi de er nog-

le af de få, som fortsat har daglig kontakt med vores børn og unge.  

 

Igen tak for den store indsats, som I yder i den her svære tid. I skaber 

rammerne for, at vores børn og unge får en god skoledag på trods af de 

mange udfordringer.   

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

Børne- og undervisningsminister 

 

Astrid Krag 

Social- og ældreminister 

 


