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HVORDAN ser folkeskolen ud på den an-
den side af covid-19? Budene er mange, 
og ingen ved det med sikkerhed. Men i 
stedet for at gisne om det uvisse, bør vi 
spørge os selv: Hvordan skal folkeskolen 
se ud, når coronavirussen er en saga blot.  

Historien fortæller os, at epidemier 
ændrer samfund og får disse til at skifte 
kurs. Det samme skal gøre sig gældende, 
når støvet fra coronaen har lagt sig. De 
positive erfaringer med færre elever 
sammen, kortere skoledage og en anden 
organisering af skolens hverdag kan 
politikerne ikke sidde overhørig. Organi-
seringen af skolen under coronaen har 
givet plads, til at tage sig af alle elever, 
og konflikterne har været færre. 

Århus Lærerforening var ikke i tvivl om, 
at vi havde et behov for at dokumente-
re, hvad de nye rammer har betydet for 
vores medlemmer og eleverne. I en stor 
medlemsundersøgelse har 711 lærere 
svaret, at deres elever har følt sig bedre 
tilpas under genåbningen, og at det 
faglige niveau er steget. Fællesskab, 
fordybelse og kreativitet er igen blevet 
klassens bankende hjerte. For lærerne, 
de fagprofessionelle voksne, er det 
indlysende, at en anden organisering af 
skolen med større frihed til at organisere 
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og planlægge undervisningen, kendte 
voksne i undervisningen og fleksible 
rammer er godt for eleverne. Det er både 
tankevækkende og ildevarslende, at de 
strukturelle rammer med kvadratme-
teren pr. elev, skemaet og længden på 
skoledagen har umuliggjort den bedste 
undervisning for eleverne. 

En total nedlukning og to genåbninger 
har ikke sat en stopper for lærernes 
arbejdsiver og engagement. De har 
siden marts knoklet for at få tingene 
til at fungere, mens arbejdspresset har 
været stort og hverdagen uforudsigelig. 
Gang på gang har villighed og ihærdighed 
overstrålet modstand og udfordringer 
og sat en tyk streg under, at vi har en 
fantastisk god folkeskole, når lærernes 
professionalisme og faglighed er omdrej-
ningspunktet.

Lærerne har gjort deres, og nu er turen 
kommet til politikerne. Både centralt 
og i landets kommuner skal de sammen 
med folkeskolens interessenter tage de 
positive erfaringer fra coronaskolen til 
efterretning og handle på dem. Under-
visning med to lærere og mindre hold er 
vigtigt for, at de fagprofessionelle kan 
lykkes med eleverne og gøre den forskel, 
de brænder for. 
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Besøg museet med din klasse,  
på egen hånd eller book et kort eller
længerevarende undervisningsforløb

med en af vores dygtige
formidlere.

I museets åbne atelier kan du møde professionelle og
arbejdende kunstnerne. Kom forbi med klassen og få
indsigt i proces og praksis.

Hver den 2. onsdag i måneden, inviterer vi dig med
når “LiveMagasinet” fylder Salonen med inspirerende
personer, der fortæller og debatterer – og giver
dig nye, spændende perspektiver på vores aktuelle
udstillinger.

Du kan også booke et dialogbaseret undervisnings-
forløb (1 time) eller en kreativ undervisningspakke i 
ARoS Public’s Studio (2 timer).
 
Undervisningen varetages altid af museets kunstfag-
lige formidlere og opgaverne er udviklet af professio-
nelle formgivere og billedkunstnere.

Du kan læse mere om mulighederne for dig og din
klasse, finde inspirationsmateriale, blive klogere på
ARoS og aktuelle udstillinger på www.aros.dk

FOR BOOKING OG NÆRMERE INFO 
vol@aros.dk samt på telefon 61 90 48 70  
– tirsdag til fredag 10-12

Husk at med et årskort har du altid gratis adgang
med en gæst. Billedkunst- og Designlærerforeningen 
giver også gratis adgang til museet.

ÅBNINGSTIDER Tirsdag-fredag kl. 10-21  • Weekend kl. 10-17  • mandag lukket sep. – maj
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