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hvordan 9. klasserne får en god og værdig
afslutning på deres folkeskoletid.
– Jeg tror, mange af os havde regnet med, at
det var de store, der skulle begynde først.
Alle de, der skulle til eksamen – 9. klasser,
3.G’ere og så videre. Det var lidt en overraskelse, siger Sanne Bjerre.
Bente Hansen forklarer om fjernundervisningen for de store.
– 9. klasserne møder til samling klokken
otte hver morgen (virtuelt, red.). Så får de
opgaver, og lærerne står til rådighed. Klokken 15.30 afleverer de. Næste dag får de en
ny opgave, siger Bente Hansen.
Hun mener godt, at man kan give en standpunktskarakter baseret på fjernundervisningen, når nu eksamen er aflyst.
– Der er bunker af skriftlige opgaver at vurdere på. Udfordringen er det mundtlige. Det
skruer vi op for nu i form af fremlæggelser.
Men det er klart det sværeste. Men lad os nu
se, det kan også være, vi mødes inden sommerferien, siger Bente Hansen.
Så er der det med ritualerne. Karameldagen
og dimissionen, som de unge har glædet sig
til. Ritualer, som de hele deres skoleliv har
set de andre 9. klasser udføre.
– Hov, har vi afbestilt Parnas? spørger Helene Bæhr pludselig.
Parnas er en restauration ved Sorø Sø, hvor
9. klasserne og deres lærere plejer at tage
hen sidste skoledag, inden de tager tilbage
på skolen og kaster karameller.
– Vi skal nok finde på noget for at give dem
en god afsked. Ellers så samler vi dem rundt
om Pedersborg Sø, og så holder jeg dimissionstale til dem fra en robåd, siger Helene
Bæhr.
De andre griner. Men lige nu gælder det
skoleåbningen.
– Nogle gange bliver jeg lidt nervøs for, om
der er noget, jeg har overset. Men det går
vist meget godt, siger Helene Bæhr.
Hun og Sanne Bjerre er enige om, at de har
det ”sejeste” lærerkollegie, der kaster sig
ind i kampen og løser opgaven. Og at det ville være en anderledes opgave, hvis man var
en fireetages gammel københavnerskole.
– Der er mere plads her ude i provinsen. Vi
er nærmest bygget til det her. Vi kan brande
os på at være en pandemisikker skoler, siger
Helene Bæhr og griner.
I eftermiddag er der lærermøde, hvor der
skal gøres status over dagen. Mødet bliver
streamet, så de udskolingslærere, der stadig er hjemme og lave fjernundervisning,
kan være med. Og i aften er der virtuelt
skolebestyrelsesmøde. • tkn@kl.dk

Godt at komme i gang
Omkring halvdelen af landets kommuner valgte at åbne
skoler og daginstitutioner på den tidligst mulige dato –
onsdag den 15. april. Børne- og familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen, glæder sig over, at det lykkedes
at få kommunens seks folkeskoler og ti daginstitutioner
med i første bølge.
tekst THOMAS KOKHOLM

– Det har været en hel rigtig beslutning.
Der har været stor glæde hos alle – medarbejdere, forældre og børn. Det har
været en god oplevelse at komme i gang,
siger Henrik Madsen.
Men det har været vigtigt ikke at forcere det, mener han.
– Vi har hele tiden sagt, at forudsætningen for, at vi kunne gøre det her, var, at
Sundhedsstyrelsens retningslinjer og
anbefalinger er lov. Kunne vi ikke leve
op til de krav, så havde vi ikke anbefalet
vores politikere i børn- og ungeudvalget at gøre det.
Men da det henover påske stod klart,
at det kunne lade sig gøre, var der
ifølge børne- og familiechefen ingen
grund til at vente.
– Vores mål var 15. april. Usikkerheden
om, hvorvidt man nu havde forberedt
alt, ville også være der den 16., den 17. og
den 20. april. Men det er lidt som at stå
i kø til den farligste forlystelse i Tivoli.
Når man står bagerst, kan man alt, når
man står forrest, tænker man, om det
nu er klogt. Jeg har været lige så spændt
som alle andre, siger Henrik Madsen.
– Jeg er da glad for, at skoleledere og
andre ledere ikke har øvre arbejdstid,
og at påskefrokoster var forbudt. Vi
har holdt et hav af de virtuelle møder,
dem er vi, ligesom store dele af Danmark, blevet fan af.

Rengøring gange 1,7
Henrik Madsen føler sig godt hjulpet af
Sundhedsstyrelsen.
– Sundhedsstyrelsen har lavet et fantastisk arbejde. De har været præcise og

skarpe i deres vejledning både til ledere, men også til medarbejdere, forældre
og børn. Nogle fremragende videoer til
børn, om hvordan man kan danse en
håndvask og så videre. Vi har følt os i
trygge hænder.
Rengøringen er en stor opgave i coronatiden, og de genåbnede skoler skal
ifølge retningslinjerne have rengjort
overflader to gange i døgnet.
Den øgede rengøringskadence kræver
mandskab. På sundhedsområdet har
man fordoblet kadencen i coronatiden.
– For at løse opgaven i de genåbnede
skoler med to gange daglig rengøring
er kadencen 1,7 i forhold til normalt. Så
kan det lykkes.
Som mange andre kommuner trækker
man i Sorø personale ind fra andre områder til at løse opgaven.
– Ressourcerne kan vi også hente fra, at
mange andre af kommunens bygninger
er lukket ned og ikke skal rengøres – rådhuset, ungdomsskoler, ungdomsklubber,
bygninger på sundheds- og ældreområdet og så videre. Det har frigivet meget
personale, forklarer Henrik Madsen.
– Der er også sket det meget interessante, at sygefraværet er det laveste nogensinde i Sorø Kommune. Det er nede på
tre procent i gennemsnit over fire uger.
Det er jo udtryk for, at vi udover corona
ikke bliver udsat for al mulig anden sygdom. Men jeg ser det også som udtryk for
en utrolig kampvilje. Vi vil have, at det
her skal lykkes. Måske har vi en ny situation i næste uge, når flere er mødt på
arbejde, men indtil videre holder planen,
siger Henrik Madsen. • tkn@kl.dk

