Kære underviser,
Vi skriver til dig, fordi vi håber, at du vil hjælpe med at skabe et rum for dine elever til at tale om de bekymringer, de har i forbindelse med corona epidemien, og
hvad eleverne selv kan gøre for at forebygge smitte med coronavirus på deres uddannelse og samtidig have et godt hverdagsliv.
Unge møder lige nu mange nye regler og restriktioner i deres hverdag, som gør, at
de skal finde nye måder at være sammen på. Derfor skal det medsendte inspirationsmateriale hjælpe dem til at få en snak om, hvordan det er at være ung i en coronatid. Danske Gymnasier, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier samt de tre elevsammenslutninger, DGS, EEO og LH har givet inputs til materialet.
Formålet med materialet er at:
1) Give eleverne mulighed for at få en fælles snak om, hvorfor det kan være
vanskeligt at mødes på nye måder, og hvad de selv kan gøre.
2) Give eleverne mulighed for at få talt om nogle af de personlige ting, der
kan være svære i en coronatid, fx ensomhed, bekymring for at komme tæt
på hinanden mm.
Materialet er tænkt som en inspiration til, hvordan du kan have en dialog med dit
hold. Hvordan du konkret vil bruge det, er selvfølgelig op til dig. Det er fx ikke
sikkert, at alle emner er relevante for netop det hold, du tager dialogen med. I så
fald er materialet lavet, så du nemt kan plukke i emnerne. Det er delt op i 3 dele:
1) Spørgsmål til refleksion, der har til formål at få eleverne til at snakke om
de svære valg, de har taget
2) Konkrete handlingsspørgsmål, hvor eleverne skal forholde sig til de oplevelser, de har i deres hverdag, og hvordan de kan forebygge smitte der
3) Evalueringsspørgsmål, hvor eleverne skal evaluere de tiltag, skolen har
indført for at forebygge smitte, fx afmærkning af gulve, placering af spritbeholdere mv. Elevernes forslag kan med fordel gives videre til skoleledelsen, så de kan bruge den fremadrettet. Spørgsmålene kan også tages op i
elevråd.
Situationen ændrer sig over tid. Derfor kan det være en god idé at følge dialogen op
igen på et senere tidspunkt. Her kan eleverne fx få til opgave at drøfte nye spørgsmål, de selv har oplevet på det seneste og tale om, hvordan de har løst dem, eller de
kan komme med nye forslag til tiltag på skolen.
Det er vores forventning, at dialogen om det, der er svært i coronatiden, og hvordan
eleverne har håndteret det, kan hjælpe dem til at få en god hverdag, selv om den er
anderledes på grund af corona, ved at de lærer af hinanden. Derfor håber vi, at du
vil finde tid til at tage dialogen med de unge som led i din undervisning.
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