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Tæt på, langt fra

af Katrine Noer

De yngste skoleklasser i Danmark er startet i skole 
e!er en måned hjemme hos deres forældre. Men 
ikke alt er, som det plejer. I tasken er der pakket 
håndsprit og regler om en ny måde at lege på.
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Klokken er 8.00, men viserne på det runde 
ur over tavlen viser 7.00 som i vinters. 
Fredsliljerne i vindueskarmen suger 
vand til sig for første gang i en måned. To 
dannebrogs"ag står plantet i pottens våde 
jord. På tavlen står dagens første punkter. 
Godmorgen. Kalender. Corona. 

Døren til Lille Hus på #. Langs Skole i 
Silkeborg går op. Læreren Sara Sjøgren 
står klar til at hjælpe de første børn ned i 
garderoben. Én e!er én krammer børnene 
deres forældre farvel og bliver sendt ind ad 
døren til skolen. Forældrene må ikke komme 
med ind og vinker i stedet udefra gennem 
dørens vinduer. 

“Jeg skal spritte af før og e!er, jeg har spist, 
og når jeg har leget med de andre,” fortæller 
Sidsel Jensen på 7 år. 

Mange af børnene har fået håndsprit med 
hjemmefra. Sidsel synes, at hendes egen 
du!er bedre end skolens, og den tørrer også 
hurtigere. 

En rød planche på væggen ved indgangen 
viser klassen med 27 elever, der nu er delt op i 
to hold. Det ene hold skal have undervisning 
i deres sædvanelige klasselokale, det andet i 
klasselokalet ovenpå. Sidsel går op i sit nye 
klasselokale med sin taske og madpakke.

Daniel holder sin håndsprit fremfor sig, 
og lader som om han sprøjter med den.  
 
”Min håndsprit er en stinkbombe!” 

Inde i klassen springer et par drenge og 
Sidsel for livet. 

”Børnene kan være bedre til at omstille sig 
omstændighederne end voksne. Voksne 
har nogle mønstre, vi kan have svært 
ved at ændre – børnene ser muligheder, 
vi ikke gør,” fortæller Allan Gert, der er 
afdelingsleder i indskolingen.

Bordene er rykket ud til siderne og med 
højst to elever siddende ved hvert. Sidsel skal 
sidde forrest, men skal vaske hænder, inden 

”Jeg kan ikke huske, om jeg 
skal tage håndsprit på nu 
eller senere,” siger Sidsel og 
vender sig om mod Vigga og 
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Der er sat gule klistermærker 
på gulvet i klassen, som 
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Sidsel og Tora har en hule inde 
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hun sætter sig. Lærerne fortæller klassen om 
de nye regler, de nu skal overholde i skolen. 
Børnene rækker hånden op på ski! for at 
dele, hvad de ved om corona-virusset.

”Håndsprit får baktusserne til at gå væk”

“Man kan godt have corona, uden man ved 
det, når man er barn” 

Eleverne går med en snor i hånden, hvor knuder 
er bundet for at markere deres pladser. So$e 
forrest og Alfred i kørestolen bagest. To lærere i 
hver deres ende af slangen. 

”Jeg er julemanden, og I er mine rensdyr!” råber 
Felix, der danner bagtrop. Han slår med snoren, 
som var de tøjler. Oliver går i galop, samler en 
gren op og holder den ved hovedet som et gevir. 

I parken spritter børnene hænderne af og får 
ellers lov til at løbe rundt mellem hinanden. Inde 
i rododendronbuskene leger tre piger aber, to 
drenge spiller fodbold, og en pige bliver dækket 
med sand i sandkassen. 

”Børnene skal også have lov at være børn. Det 
vigtigt for deres opvækst, at de kan lege med 
hinanden” fortæller pædagog Pia Knudsen.

Tora ligger i græsset med lukkede øjne. Sidsel og 
Alma sniger sig ind på hende og lægger hver en 
$nger på hendes øjenlåg. Pigerne griner og løber 

væk med Tora e!er sig. 

”Det værste ved at holde afstand er, at man ikke 
kan lege fangeleg. Man skal gøre sådan her!” 
Sidsel strækker sig og rækker hånden ud så langt, 
hun kan, og står på tæer.  

”TAGET! Man skal ikke røre, men være én 
centimeter fra.”

”Man kan heller ikke lege far, mor og børn. Der 
plejer vi at kramme hinanden,” siger So$e. 

Tora, So$e og Alma har i stedet åbnet en 
blomsterbutik. Her sælger de buketter med 
mælkebøtter, tusindfryd og gæslingeblomst 
bundet sammen af et langt græsstrå. 

I sandkassen på legepladsen drejer Ella og Erica 
rundt på en karrusel. Håret "yver i lu!en, og 
pigerne griner. Der går hurtigere og hurtigere. 
Trætoppene bevæger sig i en sløret cirkel over 
dem. Pludselig rammer Ericas knæ karruselen. 
Hun tager sig til knæet, tårerne triller ned ad 
hendes kinder. Læreren Pia kommer løbende 
over. 

”Årh, du må jo ikke trøste hende,” udbryder Ella.

“Jo, det må jeg gerne,” svarer Pia, der lø!er Erica 
op og krammer hende. 
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