
24. april 2020 

Til lærerne 

Samtale med alle elever i 1.g og 2.g om deres trivsel under nedlukningen 

Baggrund for indsatsen 

3.g-elever er vendt tilbage til fysisk tilstedeværelse. Du er nok som lærer naturligt meget fokuseret på 
undervisning, eksamen og årsafslutning på dette niveau. 

Endnu ved vi intet om, på hvilke betingelser skolen kan åbne efter sommerferien. Noget tyder på, at det 
ikke bliver under helt almindelige omstændigheder. Skolen ønsker derfor at have så høj grad af viden 
om de kommende 2g- og 3g elever, som muligt før de møder op i skolen, hvorfor vi har et ønske om så 
hurtigt som muligt at skabe kontakt til alle elever i 1g og 2g. 

1.g- og 2.g- elever skal, som det ser ud nu, stadig undervises virtuelt, og det har allerede stået på længe.  
Ud over at det stiller store faglige krav, stiller det også krav til eleveres disciplinering og motivation. Og 
det kan påvirke deres fysiske og sociale trivsel i forskellig grad. Ved at kontakte den enkelte elev giver vi 
dem opmærksomhed og får mulighed for at opspore eventuel mistrivsel, som vi kan agere på. 

Vi er altså interesserede i at høre, hvordan de trives under nedlukningen, hvordan de klarer 
undervisning, isolation og andre udfordringer. 

Vi vil bede dig hjælpe med at afdække disse forhold via en kort samtale på højst 10 minutter pr. elev 
(ca. 8 elever pr. undervisere) på GoogleMeet.  

Det er vigtigt, at samtalen foregår ansigt til ansigt. Du skal tale med ca. otte elever. Hvis du støder på en 
udfordret elev, har du naturligt nok ikke tid til at yde den fulde støtte, så du giver klassens studievejleder 
besked om, at eleven skal kontaktes. 

Samtalerne finder sted i et af dine moduler med klassen, som i skemaet får titlen ”Samtale med elever”.  
Undervisningen bør planlægges, så klassen kan arbejde selv hele modulet. Du lægger en tidsplan for 
samtaler med eleverne. Modulet er på forhånd tilknyttet Google-Meet, som kan anvendes til samtalen, 
men selvfølgelig kun for en elev ad gangen. 

Du vil pr. mail fra klassens studievejleder modtage en klasseoversigt med markering af, hvilke elever du 
skal tale med. 

Processen gennemføres i uge 18-19, så samtaler og afrapportering er afsluttet senest torsdag den 7. 
maj. 

 

Spørgeguide i prioriteret rækkefølge 

1. Hvad betyder det for dig at være så meget hjemme og alene? Ro, uro, travlhed, fysiske tegn … 

2. Prøv at beskrive dit humør og din trivsel lige nu 

3. Hvad synes du, er det bedste/vanskeligste ved virtuel undervisning? Fagligt, socialt 

4. Hvad gør du for at skabe overblik og struktur ift. Skolearbejdet? Kalender, tidsplan, ritualer 

5. Hvad gør for at få motion og frisk luft? Alene, m. familie, m. en ven 

6. Hvad gør du for at opleve kontakt (fysisk og digitalt) med venner/familie? 



 

NB! Spørgsmålene bliver også sendt til eleverne på Lectio, så de er forberedt på samtalens 

indhold 

Skema til læreren, der udfylder ved samtale med eleven 
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