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Ide bag projektet 
 
 
Introduktion 
Det er på mange måder en unik tid vi lever i – verden er forsat omfattet af Covid-19 som 
pandemi og det har indflydelse på vores hverdag. Rund omkring i verden er iværksat flere 
forskellige tiltag for at bremse smittespredningen, i Danmark lukker skolerne ned fra d. 15. 
december 2021.  
  
Ideen bag dette tidkapsel-event er, at give fremtiden et unikt indblik/tilbageblik i en 
bestemt hverdag i et fastsat tidsrum i de deltagende lande. 
  
I aktiviteterne til dette event kunne eleverne vælge blandt forskellige opgaver de ønsker at 
løse. Tidsforbruget kan svinge fra 10 min til 1 time. 
  
Den fælles røde tråd i projektet er emnet: Min hverdag. 
  
Målgruppe 

• Børn og unge der er tilknyttet pasning/skole/uddannelse torsdag d. 16. 
december 2021 i tidsrummet 8.00-14.00 

  
Dato/Tid 

• Dato: torsdag d. 16. december 2021 
• Tid: opgaven skal løses af eleverne i tidrummet 8.00-14.00 
• Materialet skal uploades senest tirsdag d. 21. december kl. 16.00 

  
Platform 

• Projektet vil anvende den digitale samarbejdsplatform eTwinning.net.  
• Det indsendte materiale vil blive samlet således: 

• Skolens navn, elevens fornavn, alder 
•  

Tovholdere på projektet 
• Karin Ceder – svensk eTwinning-ambassadør 
• Lonnie Laugaard Rasmussen – dansk eTwinning-ambassadør 
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   Ejby dagpleje   
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  Ejby dagpleje   
 
 

 
 

  
Vores lille tidskapsel-projekt: 
Mundbindene er vi blevet fuldstændig vant til at se de voksne med. 
Vi tager det også flot, at mor og far nu igen, skal hente og aflevere os udenfor. 
Den ene dreng vendte sin tegning om, måske har han tegnet al den vand og sæbe 
hverdagen er præget af. Vi starter nemlig dagen med at vaske hænder, inden vi må gå ind 
og lege, og vi vasker hænder mange gang hver dag. 
Vi er også med til at vaske vores legetøj. 
 
Skrevet af Anne Marie Andersen/dagplejer i Ejby 
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     Thor Heyerdahl Videregående skole    
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   Thor Heyerdahl Videregående Skole  
 

  
 

 
 
Eleverne hos oss arbeider med oppgave 1 og 2 kombinert gjennom fotografier, litt tekst 
ogemoji´s. Fre elever med rett til spesialundervisning på tilpasset afdeling ved 
videregående skole. 
 
Skrevet af: Ane Kirstin Holm Larsen 
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  Böle Förskola   
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  Böle Förskola   
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  Böle Förskola   
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  Böle Förskola   
 
 
 
 
 
 

 
Detta är utsikten från ett av våra fönster – Böle Förskola 
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  Böle Förskola   

 

Jag har intervjuat barnen som var pa ̊ fo ̈rskolan idag, a ̊tta av 20 barn var pa ̊ 
plats.  

Jag har utga ̊tt fra ̊n Lonnies fra ̊gor och fo ̈renklat dem lite sa ̊ att barnen skulle fo ̈rsta ̊ dem. 
Om de inte kunde/ville svara pa ̊ en fra ̊ga sa ̊ hoppade vi o ̈ver den!  

 

Pojke, 5 a ̊r  

Beskriv hur din vardag har fo ̈ra ̈ndrats under pandemin:  

• Jag fick inte a ̊ka till badhuset pa ̊ ja ̈ttela ̈nge, men nu fa ̊r jag fara dit. Det var skittra ̊kigt na ̈r 
jag inte fick fara dit! 
Jag har heller inte kunnat fara till Lycksele eller Kanarieo ̈arna pa ̊ la ̈nge.  

Beskriv vad som a ̈r annorlunda idag, vad a ̈r du intresserad av just nu:  

• Jag a ̈r intresserad av lego! Jag fa ̊r bygga lego na ̈r jag vill. Jag a ̈r intresserad av 
undervattensdjur. Jag har inte fa ̊tt fara och fiska, bara vid farmors och farfars stuga. Da ̈r 
fick jag bara sma ̊fisk, men jag sa ̊g en stor ga ̈dda!  

Vilka begra ̈nsningar ga ̈ller fo ̈r dig just nu i dag: 

• Jag fa ̊r inte a ̊ka till mormor och morfar...  

Beskriv i vardagen med dina favoritsaker: vad a ̈r din favoritmat, vad lyssnar du pa ̊ musik, 
vad har du a ̈tit till lunch i dag: 

• Favoritmat: Pla ̈ttar, korv, va ̊fflor och lax med potatis och smo ̈r! Musik: Jag lyssnar mest pa ̊ 
tomte-musik nu, julmusik alltsa ̊! Dagens lunch: Pannkaka  
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  Böle Förskola   

Flicka, 5 a ̊r  

Beskriv hur din vardag har fo ̈ra ̈ndrats under pandemin:  

• Nu na ̈r det a ̈r Corona fa ̊r jag som vara mindre med kompisar...  

Beskriv vad som a ̈r annorlunda idag, vad a ̈r du intresserad av just nu: 

• Det a ̈r kul pa ̊ sommaren, att ta cykelturer till lekparken. Det a ̈r kul att a ̊ka skidor och det a ̈r 
kul att julpynta.  

Vilka begra ̈nsningar ga ̈ller fo ̈r dig just nu i dag:  

• Det ga ̈ller att hosta i armvecket, det sa ̈ger mina fo ̈ra ̈ldrar!  

Beskriv i vardagen med dina favoritsaker: vad a ̈r din favoritmat, vad lyssnar du pa ̊ musik, 
vad har du a ̈tit till lunch i dag:  

• Favoritmat: Jag a ̈lskar pla ̈ttar och pannkaka! Musik: Lady Gaga 
Dagens lunch: Pannkaka  

 

Pojke, 5 a ̊r  

Beskriv hur din vardag har fo ̈ra ̈ndrats under pandemin: 

• Jag kan inte fara pa ̊ Leos Lekland...  

Beskriv vad som a ̈r annorlunda idag, vad a ̈r du intresserad av just nu: 

• Jag kan inte fara pa ̊ Trampolincenter. Men jag gillar att plocka smultron och jordgubbar – 
men det kan jag inte go ̈ra nu...  

Beskriv i vardagen med dina favoritsaker: vad a ̈r din favoritmat, vad lyssnar du pa ̊ musik, 
vad har du a ̈tit till lunch idag.  

• Favoritmat: Pla ̈ttar, pannkaka och hamburgare Musik: Lady Gaga 
Dagens lunch: Pannkaka  
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  Böle Förskola   

Pojke, 5 a ̊r  

Beskriv vad som a ̈r annorlunda idag, vad a ̈r du intresserad av just nu: 

• A ̊ka skridskor, det gillar jag. Jag gillar att bada mycket. Jag a ̈r mycket fo ̈r att a ̊ka skoter, det 
gillar jag. Jag gillar att vara i skogen. Jag gillar att vara i en sno ̈backe. Jag gillar julen, na ̈r 
jultomten kommer och julklappar!  

Vilka begra ̈nsningar ga ̈ller fo ̈r dig just nu i dag: 

• Jag kan inte vara utomlands, jag gillar att vara pa ̊ Mallorca. Da ̈r finns Lollo och Bernie! 
Jag kan inte fara sa ̊ mycket till kompisar – men jag kan vara ute tillsammans med dem!  

Beskriv i vardagen med dina favoritsaker: vad a ̈r din favoritmat, vad lyssnar du pa ̊ musik, 
vad har du a ̈tit till lunch i dag: 

• Favoritmat: Pla ̈ttar och pannkaka, och sa ̊ a ̈lskar jag korvstroganoff! Musik: Jag lyssnar pa ̊ 
typ allt 
Dagens lunch: Pannkaka  

Flicka, 4 a ̊r  

Beskriv vad som a ̈r annorlunda idag, vad a ̈r du intresserad av just nu: 

• Man ma ̊ste ha munskydd, det beho ̈vde man inte fo ̈rr...  

Vilka begra ̈nsningar ga ̈ller fo ̈r dig just nu i dag: 

• Ma ̊nga har munskydd. 
Jag gillar att a ̊ka rutschkana och jag gillar min gunga.  

Vilka begra ̈nsningar ga ̈ller fo ̈r dig just nu i dag: 

• Jag kan inte a ̊ka till Leos Lekland.  
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  Böle Förskola   

Pojke, 4 a ̊r  

Beskriv vad som a ̈r annorlunda idag, vad a ̈r du intresserad av just nu: 

• Jag gillar att spela instrument, mest bas, trumpet och trummor. Jag brukar vara i skogen, det 
a ̈r kul.  

Vilka begra ̈nsningar ga ̈ller fo ̈r dig just nu i dag:  

• Jag kan inte resa na ̊nstans nu.  

Beskriv i vardagen med dina favoritsaker: vad a ̈r din favoritmat, vad lyssnar du pa ̊ musik, 
vad har du a ̈tit till lunch i dag: 

• Favoritmat: Pla ̈ttar 
Musik: Jag har massor med musik! Jag har ma ̊nga skivor, men jag vet inte vad de heter. 
Dagens lunch: Pannkaka  

 

Pojke, 5 a ̊r  

Beskriv hur din vardag har fo ̈ra ̈ndrats under pandemin: 

• Att man ma ̊ste vara hemma eller pa ̊ fo ̈rskola. Man fa ̊r inte resa.  

Vilka begra ̈nsningar ga ̈ller fo ̈r dig just nu i dag: 

• Jag gillar att leka och bygga med lego. Jag gillar att leka med magneter.  

Vilka begra ̈nsningar ga ̈ller fo ̈r dig just nu i dag: 

• Att inte smittas, att man nyser i armvecket, att vi anva ̈nder handssprit.  

Beskriv i vardagen med dina favoritsaker: vad a ̈r din favoritmat, vad lyssnar du pa ̊ musik, 
vad har du a ̈tit till lunch i dag: 

• Favoritmat: Pla ̈ttar Musik: Bamse 
Dagens lunch: Pannkaka  
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  STU-Døckerlundsvej   
 

  
 
 

  
 
 
På STU er hverdagen næsten som før d. 15. december. Vi møder i skole hver dag, det nye 
er, at vi skal bruge mundbind når vi går på gangene fra et lokale til et andet, men ellers er 
alt som det plejer.  
Vi minder hinanden om at huske på de gode råd: spritter af, vasker hænder og holder 
afstand. 
 
Skrevet af Lonnie Laugaard Rasmussen 
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   Spetalen   
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   Spetalen   
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   Spetalen   
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   Spetalen   
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   Spetalen   
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   Spetalen   
 

 
Hei alle sammen! 

Hektisk aktivitet på morgenkvisten i dag, før vi pakker sammen før jul og går over til hjemmeskole 
fra mandag. Hittil har alle vært på skolen, men det er innført såkalt gult nivå. 

En av konsekvensene av den nye smittebølgen, er at mange av elevene allerede er hjemme.😥 

Alle mine elever valgte munnbind design og de formidler tanker rundt livet i pandemien! Bliver litt 
trist når noen av barna knapt kan huske livet før pandemien! 

Ønsker dere alle en Riktig God jul,og håper inderlig på et lys i horisonten av det nye året.❤ 

Ta vare på hverandre!❤ 

Juleklem fra 4b og Hilde Øen 
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  Smultronställets Förskola   
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  Smultronställets Förskola   
 
 
 

 

 
 

 
 



             
 

 25  

  Smultronställets Förskola   
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  Smultronställets Förskola   
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  Smultronställets Förskola   
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  Smultronställets Förskola   
 

 
 

Vi samlas i ateljén, jag (AnnaCarin) och fem stycken femåringar från avdelning Nypon 
Orange. 
Det är Alva, Mateo, Noomi, Hermon & Kayden. 
 
Jag berättar att vi i dag har ett specialuppdrag precis som barnen i Norge, Danmark och 
långt uppe i Sverige. 
 
Gänget får färglägga ansiktsmaskerna, detta tycker de är skoj. Under tiden samtalar vi lite 
om corona, om vad man inte fått göra. De berättar att de inte fått vara på Leklandet och om 
man går till affären måsta man ha mask på sig. 
Samtalet fortsätter kring favoritmat, det är pasta, köttfärssås, potatisgratäng chicken 
nuggets, potatismos och korv m ketchup och chokladdryck. 
Leksaker de gillar är dockhus, bilar och spiderman. 
 
Klockan är runt 13.00 när vi arbetar inne i ateljén. 
Vi fotar lite hur det ser ut i ateljén, i Barnträdgården och så ugglan som ett barn ritade på 
sin mask. 
 
/ AnnaCarin 
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  Korup Skole   

Onsdag d. 15. december 12021 blev vi sendt hjem pga. corona for at have 
onlineundervisning. Korup Skoles 8. årgang har her prøvet at give deres bud på tidskapsel-
opgaven. Eleverne måtte selv vælge hvilke opgaver de ville arbejde med. 

 

Hvad ser jeg når jeg kigger ud af vinduet? 
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  Korup Skole   
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  Korup Skole   
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  Korup Skole   
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  Korup Skole   
 
 

Hvordan ser mit klasseværelse ud i dag d. 16. december 2021? 
 
 

Eleverne får onlineundervisning og har tegnet deres hjemmearbejdsplads. 
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  Korup Skole   
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  Korup Skole   
 
 

Elevernes bud på mundbinddesign 
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  Korup Skole   
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  Korup Skole   
 
 

Elevernes bud på badges 
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  Korup Skole   
 
 
Ud fra følgende spørgsmål har enkelte elever valgt at skrive, hvad der har ændret 
sig for dem i deres hverdag: 

 
Hvordan din hverdag har ændret sig under pandemien: 

• min hverdag har ændret sig på den måde at man skulle tænke mere over hvad man 
laver uden at genere andre folk. 

Hvad er anderledes i dag: 
• det der er anderledes er at vi skal gå med mundbind og holde afstand. 

Hvilke restriktioner er gældende for dig lige nu - i dag: 
• at man skal have mundbind på og holde afstand men vi er også hjemsendt 

Hvad er din yndlingsmad: 
• tarteletter 

Hvad lytter du til at musik? 
• meget forskelligt  

 
Hvad skal du have til "madpakke" i dag: 

• Nej det skal jeg ik 
Skrevet af Victoria 14 år Korup Skole 
 

Måden min hverdag er blevet anderledes er ved at jeg skal sidde hjemme og lave lektier har 
ikke noget socialt med min klasse mere. 

Der er meget der er anderledes fra i dag, vi har for fx. Haft 4 timer dansk i streg det har vi 
ikke prøvet før. Vi sidder hjemme hver for sig. 

Lige nu sidder jeg og høre musik og laver lektier. 

Jeg må ikke være sammen med nogle af mine venner, skulle også have spillet fodbold med 
mit fodboldhold (Gylfis akademi) men det er blevet aflyst pga. Corona 

Det er der gør min dag bedre herhjemme er ved at jeg høre musik, min yndlings musik er 
pop. Og så kan jeg også godt lide at drikker iste. Spiser også meget frugt herhjemme. 

Min madpakke står i dag på kus kus med grønt ved siden af. 

Skrevet af: Magnus 14 år – Korup skole 
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  Korup Skole   

Hverdag i pandemien, har ikke ændret mig meget, jeg skal ikke cykle til skole. Som jeg gøre 
normalt, anderledes ved at vi skal ikke til skolen og vi skal have mundbind, og spritte 
hænder.  

Jeg kan lige at se bmx og jage videoer. Jeg skal spritte hænder hvis jeg har været udenfor, 
jeg skal også bruge mundbind. Mit yndlings ting i hverdag er nok min telefon den kan 
alt.              

Alexander 14 år Korup Skole 

 

hvordan din hverdag har ændret sig under pandemien: 
• da jeg gik i 6 klasse måtte vi alle sammen være sammen og vi sprittede aldrig af, vi 

skulle ikke testes eller vaccineres, ikke bruge mundbind, vi skulle ikke se 
pressemøder og nu så skal vi spritte af bruge mundbind og se pressemøder 

•  
hvad er anderledes i dag: 

• når vi går ud og handler så skal vi have mundbind på. Vi må ikke være sammen alle 
sammen. Vi spritter af  

•  
hvad er du optaget af lige nu: 

• det er at spille,lave perleplader og at svømme 
•  

hvilke restriktioner er gældende for dig lige nu - i dag: 
• vi skal bruge mundbind 
• vi skal spritte af  
• hvis vi er i nærkontakt så vi testes 
•  

din hverdag ved hjælp af dine yndlingsting:  
• hama perler alså perleplader og min ipad/telefon 
•  

hvad er din yndlingsmad: 
• tomat suppe fra karolines køkken og med hvidløgsbrød til 
•  

hvad lytter du til at musik? 
• det er ret forskelligt og det jeg lytter mest til er nok mest triste sange som 

photograph med Ed Sheeran 
•  

hvad skal du have til "madpakke" i dag: 
• idag har jeg spist en bolle med pålægschokolade og et stykke rugbrød med 

rullepølse 
•  

lidt om mig 
• jeg går på Korup skole går i 8 klasse og er 14 år og hedder Alberte 
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  Vestermarkskolen   

 
 

Bud på mundbind fra 8. årgang på Vestermarkskolen 
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  Vestermarkskolen   
 

 

 
 
Grunden til at jeg valgte vejret er fordi jeg godt kan lide vejret, jeg elsker sne og sol og jeg 
kan ikke så godt lide vind og regn. 
Det er ligesom der er gode og dårlige ting med corona, der er nogle ting jeg godt kan lide 
og nogle ting jeg ikke kan lide. 
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  Vestermarkskolen   

 

Min udsigt. 

Jeg vågner op i Svendborg, fordi jeg har sovet hos min farmor og laver skole i dag hos min farmor.  

Den anderledes dag.  

Det der er anderledes i dag, er at jeg er hos min farmor i Svendborg. Hvor jeg normalt er hjemme på mit 
værelse. Jeg er mest optaget af, at komme ud og få købt nogle julegaver.  

Regler for mig i coronatiden.  

Spritte hænder eller bruger spritservietter, når jeg kommer hjem, hvis jeg har været sammen med 
fremmede. Mundbind på når jeg er i offentlig transport.  

En hverdag i Corona Tiden.  

Klokken 7.30 står jeg op og får tøj på og spiser morgenmad. Klokken 7.50 sætter jeg mine ting klar for at se 
om alle mine ting funker, og så starter jeg lige Minuddannelse, for at jeg er en af de første der er på. 
Klokken 8.00 starter min skole og jeg har time til klokken 9.45. Jeg har en lille halv times frikvarter til lige at 
få lidt frisk luft eller lignende. Timen starter igen klokken 10.15 - 12.00 Derefter har jeg fri og der spiller jeg 
med mine venner.  

Hvad jeg synes om online-undervisning.  

Jeg synes meget godt om online undervisning, fordi jeg kan godt lide at være på computeren. Men jeg kan 
også rigtig godt lide at være i skole sammen med min gode klasse.  

B - 14 år. 
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  Vestermarkskolen   
 
 
 

 

Min coronahverdag.  

 

Man kan godt føler sig lidt ensom nogle gange. Ellers er det fedt, at man kan bruge mere tid på at spille 
med sine venner. Det der har ændret sig er, at jeg  

ikke plejer at lave skole hjemmefra, og at man kan lave sine ting i fred og ikke i nogen bestemt hastighed. 
Det er også fedt, at man ikke skal afsted til skolen. At man bare kan stå op og spise morgenmad og så 
sætte sig parat til skole for de næste par timer. Vi samarbejder mere med andre, når vi 
hjemmeundervisning. Det er meget fint. 
Det er rart, at vi har et fag i lang tid i corona undervisningen, så jeg ikke skal skifte til noget andet fag hurtigt 
efter hinanden. Det, synes jeg, er rigtigt rart. Men det er træls, at man ikke kan være fysisk sammen med 
sine venner, snakke med dem og have frikvarter sammen med dem. 
Mit coronabadge.  

Mit coronaliv.  

Normalt efter coronaskole plejer jeg at lave frokost til min bror og jeg så gør han det. Om eftermiddagen 
spiller jeg computer med mine venner. Jeg kan godt lide at spille. En stor del af min fritid bruger jeg på 
computerspil. Jeg synes at det er rart at spille med mine venner, her er jeg i et godt fællesskab.  

Ellers går jeg mig en tur på ca. 1,5 km, hvis jeg har fået ondt i hovedet efter undervisningen.  

B - 13 år.  
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  Vestermarkskolen   
 
 

 
 

Corona har ændret meget. Det har ændret hvordan vi bevæger os udendørs, hvordan vi går ind og handler. 
Men hvordan har det ændret min hverdag?  

Hvordan har det ændret min hverdag?  

Det har ændret min hverdag på den måde at jeg bliver nødt til at gå med mundbind i brugsen. Jeg skal nu 
have mundbind på stort set alle offentlige steder, coronapas og diverse restriktioner skal overholdes. Det 
jeg synes er slemmest, er nok mundbind. Det er ubehageligt og man sveder. Hvis jeg var 15+ ville jeg nok 
være mest irriteret af corona passet, da jeg ikke er vaccineret, og derfor næsten skulle testes hver dag. 
Hvis man skulle ind og spise, men nu er jeg kun 14 så det gælder heldigvis ikke for mig endnu. Dog bliver 
jeg selvfølgelig stadig testet en gang om ugen og ved symptomer.  

Hvad bruger jeg min tid på i lockdown?  

Ligenu tilbringer jeg meget tid sammen med min kæreste og vi tager tit ind til byen eller ligger derhjemme 
og ser en film. Hvis jeg ikke er sammen med hende, er jeg som oftest sammen med en af mine venner, og 
vi laver tit knallerter og drikker en bajer. Til madpakke har jeg normalt rugbrødsmad med som ligger nede i 
min taske sammen med min computer og alle mine skolebøger. Til aftensmad kan jeg virkelig godt lide at 
få sushi lige for tiden, og min kæreste arbejder på sushi restaurant og kommer tit hjem med mad til mig og 
min familie. Mit yndlingsmusik er UAK som jeg altid lytter til sammen med gutterne, når vi sidder i 
værkstedet og piller ved motorer og alt det der der nu høre med. I dag tror jeg jeg vil lave noget rugbrød, 
som jeg kan spise til frokost, inden vi tager til Svendborg lidt senere.  

C - 14 år. 
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  Vestermarkskolen   
 
 
 
 

Beskriv hvordan din hverdag har ændret sig under pandemien.  

Jeg har været meget hjemme og det har været rigtig træls, jeg har ikke kunne komme til mine 
fritidsaktiviteter og ud og rejse, som vi skulle have gjort i 2020. Julen bliver bare anderledes.  

Beskriv hvad er anderledes i dag, hvad er du optaget af lige nu.  

Lige nu er jeg optaget af at få lavet denne her opgave færdig og at kommet hjem.  

Hvilke restriktioner er gældende for dig lige nu i dag.  

At jeg er alene på skolen, når de andre er hjemme med hjemmeskole. 
Beskriv i hverdag ved hjælp af dine yndlingsting: hvad er din yndlingsmad, sushi hvad lytter  

du til at musik, julemusik hvad skal du have til madpakke i dag rugbrød  

 

F - 14 år  
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Torsdag den 16 dec. 2021 

 

Det er sådan det ser ud foran mit vindue i stuen, der var en flot himmel og solen var på vej op  

Min corona hverdag.  

Jeg stod op kl 7.55 og gik direkte ud i stuen og satte mig ved vores bord, jeg gik ind på MU (Min 
uddannelse). Jeg skulle ind og se koden til vores danskmøde, og så gik jeg derind. Vi skulle arbejde med 
det jeg er igang med nu. Men altså jeg synes, man føler sig mere ensom, fordi man ikke kan være sammen 
med sine venner. Jeg er ret optaget af at lave de ting, som vi skal i timerne, for jeg vil gerne være færdig 
med det.  

De ting jeg synes er anderledes det er nok at man i skolen kan snakke med sine venner fysisk, men 
herhjemme kan man kun snakke over nettet, eller over computeren. 
Nu skal man bruge mundbind igen, man skal bruge mundbind i butikker, og i busser, og på nogle 
restauranter skal man også vise coronapas, hvis man er 15 eller over. Du skal også spritte hænder noget 
oftere. Jeg kan rigtig godt lide madpandekager, jeg lytter til noget forskelligt musik, og jeg ved ikke hvad jeg 
skal ha på madpakken i dag.  

Mit design.  

Jeg kan rigtig godt lide fodboldklubben Brøndby. Det begyndte jeg med, fordi jeg var hjemme hos en 
veninde, og de er Brøndbyfans. De spiller gode kampe, og de hoverer meget, når de scorer. Så begyndte 
jeg egentlig bare at se deres kampe, og nu kan jeg godt lide dem.  

 

I - 14 år  
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Min coronahverdag i Svendborg 16 december 2021  
Min hverdag har ændret sig under pandemien, da jeg plejer at stå op og tage i skole, hvorimod jeg nu bare 
skal være derhjemme og have onlineundervisning. Jeg har ikke noget imod at være hjemme og have 
onlineundervisning, men jeg ville da meget hellere være på skolen med min klasse og venner. Noget andet 
der har ændret sig, er at man skal passe mere på de ældre, og hvis man er syg, skal man testes, da man jo 
kan risikere at have fået corona.  

Lige nu er jeg optaget af, at det er december, og at det snart er juleaften, da jeg elsker jul. Jeg glæder mig 
meget til juleaften, hvor jeg skal være sammen med min familie, som jeg ikke kunne sidste år pga 
restriktionerne. Noget, der er anderledes, og har ændret sig, er, at jeg sætter mere pris på at være i skole 
og bare være sammen med mine venner. Nu da vi har været hjemsendt så meget, og ikke har kunnet være 
sammen med folk.  

De gældende restriktioner for mig lige nu er, at alle grundskoleelever er hjemsendt fra skole med 
onlineundervisning fra 15. december og frem til at de får juleferie d. 21 december. Man skal bære 
mundbind mange steder bla. i detailhandel og offentlig transport. Derudover skal man testes ofte, da der er 
en ny variant i omløb som hedder “omikron” og er ekstra smitsom. Man skal vise coronapas.  

Min hverdag lige nu består af, at stå op, gøre mig klar, have online undervisning. Når klokken er 12.00, har 
jeg fri, og laver mig noget frokost, fx pasta som er min livret. I løbet af dagen hører jeg meget musik, 
specielt julemusik, da vi jo er i december.  

Når jeg kigger ud af mit vindue, ville jeg ønske, der var sne, da det jo snart er jul.  

     

J - 14 år  
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  Vestermarkskolen   
 
 

 
 

Hverdagen i 2021  

Vores hverdag er der blevet vendt op og ned på i de sidste to år på grund af Covid-19. 
Dette har for nogle været forfriskende og sjovt, og for andre har det været hårdt. Med 
2020, og snart 2021 bag os har ting været meget hektiske de sidste to år. Vi har skiftet 
mellem online-undervisning og fysisk undervisning. Personligt kunne jeg bedst lide at have 
online-undervisning, jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler mig på en eller anden måde mere 
tryk hjemme end jeg gør på skolen. Men at have online-undervisning har også sine 
forhindringer, mikrofoner der lagger, at have adgang til spil, Discord og YouTube i timen. 
Lige nu er jeg optaget af to spil der hedder Halo Infinite og This War of Mine. For nyligt 
kom der flere Covid-19 restriktioner som inkluderer: Salg af alkohol mellem midnat og kl. 5 
er forbudt, restauranter, café’er med mere skal lukke ved midnat, og for at komme ind skal 
man have et Coronapas, man skal have en maske på inde i offentlige bygninger; butikker, 
biblioteker, offentlig transport og så videre. Min hverdag er ret enkel under denne online-
undervisningsperiode. Vi skal vågne og så hoppe på et online måde på Meet, lave 
opgaver, hvis jeg bliver færdig før det næste møde så kan jeg godt finde på at spille 
computerspil. Spise madpakke, som er forskellig dag til dag. Hoppe på endnu et møde, 
lave flere opgaver, og holde fri, ved at lytte til musik, snakke med venner og spille med 
venner.  

M - 14 år  
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Min corona-hverdag  

Corona har gjort meget for min normale hverdag. Nu når man skal nogle steder hen som 
fx fødselsdag eller på restaurant, skal man altid testes. Nogle ting bliver også aflyst og 
det var ligefør, at jeg ikke kom på ferie i år. Før corona var jeg også meget aktiv. Jeg gik til 
fodbold og havde ikke noget imod at cykle nogle kilometer, men nu går jeg ikke til nogen 
sport eller dyrker ikke nogen form for motion. Og så er jeg jo også blevet sendt hjem, så vi 
skal hjemmeskole i 5 dage. Jeg savner min normale hverdag, og jeg er bange for, at vi skal 
have en længere nedlukning, som vi havde tidligere. Jeg savner, at se mine venner og at 
være sammen med dem hver dag.  

Restriktionerne er sådan i dag, at man skal have mundbind på i butikker og busser. Alle 
skoleelever er blevet sendt hjem til hjemmeskole indtil vi har juleferie. . Restauranter, 
værtshuse og diskoteker skal lukke kl. 00.00. Mange arbejdspladser er det blevet sådan, 
at man skal vise et gyldigt coronapas  

Min hverdag er engentllig meget simpel lige nu. På grund af corona er jeg jo blevet sendt 
hjem og jeg har hjemmeskole. Jeg står op 20 min før, vi skal på meet. I vores 30 minutters 
pause laver jeg noget mad, jeg plejer bare at spise en ristet krydderbolle med nutella. 
Imens jeg laver mad ser netflix eller hører musik. Når jeg hører musik, er det meget 
forskelligt musik. Nogle gange dansk og andre gange engelsk. Når vi får fri klokken 12, 
slapper jeg bare lidt af og måske går en tur.  

 

M - 13 år  



             
 

 50  

 

  Vestermarkskolen   

Jeg skal lave skole hjemme, da der er corona. Man kan ikke komme så mange 
steder, fordi man har en risiko for at få corona, hvis man er i skole. Hvis vi får 
corona, så får vores forældre også og så kan vi alle ligge syge  

Der er de restriktioner, såsom at man ikke kan komme ud og på restaurant, hvis 
man ikke enten er testet eller vaccineret.  

Man kan ikke komme i skole. Man skal have mundbind på offentlige steder såsom i 
tog,bus og fly. Man kan ikke komme ud og rejse  

For mig er der mange restriktioner, såsom jeg skal have mundbind på i fx tog, bus 
eller fly. Jeg skal også være testet, hvis jeg skal nogen steder hen.  

O - 13 år  

 

mundbind  
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Min coronahverdag  

Jeg står på ca 07.20 og tager noget morgenmad. Så går jeg i bad og 
børster mine tænder, tager tøj på. Jeg går op på mit værelse og går på 
google meet. Så er jeg på meet indtil klokken bliver 12.00 så har jeg fri. 
Jeg spiller nomalt bare noget FIFA med mine venner. Jeg er egentlig ret 
glad, selvom vi er kommet hjem, for vi får tidligt fri, kan stå senere op og 
man skal ikke lave madpakker. Det er mærkeligt, at man skal have 
mundbind på og spritte af hele tiden, men man er lidt begyndt at vende 
sig til det.  

R - 14 år  
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  Vestermarkskolen   

Min hverdag med corona 16. december 2021  

 

Ud af mit vindue ser jeg en blå skyfri himmel, med et stort grantræ foran et gult hus.  

Pandemien  

Under pandemien har min hverdag ændret sig meget. I min normale hverdag står jeg tidligt op kl. 06.30, 
gør mig klar og tager i skole. Idag står jeg op kl. 07.30 og gør mig klar til onlineundervisning. Klokken 12 
når timen er slut spiser jeg frokost. I dag skal jeg have pizza. Min livret er nudler med kylling og grøntsager. 
Her for tiden hører jeg julemusik, da vi er i december måned. Det fede ved at have onlineundervisning er, 
at man bare kan gå i køleskabet, og at man ikke skal ligeså tidligt op. Jeg foretrækker nok mest at skulle i 
skole, da man er sammen med vennerne.  

Covid-19 har lavet om på mange ting. Vi har restriktioner: spritte af, holde afstand, have mundbind på og 
testes. Hvis man skal på restaurant, til fest eller andre arrangementer skal man have coronapas eller 
testes. Mange bliver smittet her for tiden. Den nye variant “omikron” spreder sig hurtigt. Lige nu fokuserer 
jeg på at  

komme i julestemning, og på ikke at komme i dårlige rutiner:))  

Restriktioner  

D. 10 december holdte vores Statsminister Mette Frederiksen pressemøde. Alle restauranter skal være 
lukket fra kl. 24.00-05.00, der må heller ikke sælges alkohol i det tidsrum. Skoler blev lukket ned d. 15 
december 2021 og er lukket til d.4 januar 2022. Man skal have mundbind på i butikker og alt offentlig 
transport.  

Mundbind  

Herunder onlineundervisningen, blev min lillebror på 7 år optaget af, at vi skulle lave et mundbind. 
Han har tegnet en juleklokke og en bil, på kaffefiltret, som er mundbindet.  

Mine forældre er stadig på arbejde, mens min yngste bror og jeg klarer hjemmundervisningen fra 
spisebordet i stuen.  

V - 14 år  
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Udsigt 

Min hverdag  

Står op klokken 6:30 går i bad sætter hår, spiser morgenmad og drikker en masse vand og 
ser lidt youtube eller netflix, skriver 5 positive ting ned og det gør jeg lige meget om der er 
lockdown eller der ikke er lockdown og høre noget god musik. Efter det kigger jeg på min 
uddannelse og ser hvad jeg skal bruge til undervisningen og gør mig klar til det jeg nu skal. 
Klokken 8 er jeg i skole. Efter jeg har været i skole så gamer jeg Call of duty. 

  
 

Min arbejdsplads  

Warzone/Modern Warfare eller CS. Jeg sidder og hygge mig lidt med atsnakker med nogle af 
drengene. Spiller lidt guitar osv. Når det er ved at være nat, så gør jeg ting klar til næste dag 
fx putter alt det opvask jeg har i opvaskemaskinen, lægger tøj klar til næste dag. Det har 
ikke rigtig ændret sig, jeg gør bare de samme rutiner jeg plejer  

Grunden til at mundbindet, er som det er, er fordi jeg bliver kladt Gusti. Det er en stor del af 
mig og mange kalder mig det. 
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Min hverdag  

Min hverdag har ændret sig en del efter corona kom til Danmark. Man skal testet en del og holde 
meget afstand til folk i butikker og på gader, man skal tage håndsprit når man går ind og have 
mundbind i butikker.  

Skolen lukker ned nogle gange, og jeg synes på en måde, at det er dejligt med roen. Man kan 
koncentrere sig mere og nå mere arbejde, men der er ikke så meget fællesskab, når man er 
hjemme.  

Det gode ved corona  

Med corona kom der også bedre hygiejne som fx mundbind og håndsprit, mundbind og håndsprit 
har faktisk hjulpet en del med andre sygdomme som fx  

roskildesyge, influenza og forkølelse.  

Det dårlige ved corona  

Alting bliver lukket ned, meget er blevet udskudt ved corona, der er steder der er 
lukket,restauranter er lukket og de kan ikke få penge til at holde det kørende.  

J -14 år  
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Udenfor ser jeg vores havemøbler på vores blå terrasse. Jeg ser en hæk langs med græsplænen. Nede på 
græsplænen står der to små træer og for enden af græsplænen står der er mega stort og højt grantræ. I 
baggrunden ser jeg en skov med en smuk solopgang.  

Min corona-hverdag  

Min hverdag startede med at jeg stod op kl 06:50. Jeg gjorde mig klar og spiste morgenmad. Kl 07:45 gik 
jeg i skole. Når jeg så havde fri kl 14.30 tog jeg enten ud med vennerne, på arbejde eller hjem og slappede 
af. Omkring kl 21:00 plejede jeg at gå i bad, og så gik jeg i seng omkring kl 22:30 - 23:00. Nu har min 
hverdag ændret sig lidt. Jeg starter med at stå op kl 07:00 og gå i bad. Efter badet går jeg ind og lægger 
makeup, tager tøj på og spiser morgenmad. Mens jeg spiser morgenmad gør jeg klar til undervisning. 
Online-undervisningen varer fra kl 08:00 - 12:00. Når jeg har fri er det lidt det samme som jeg plejer. Om 
aftenen går jeg i seng omkring kl 23:00 - 00:00.  

Lige for tiden er jeg meget optaget af julegaver, da jeg stadig mangler et par stykker. Jeg er også meget 
optaget af corona, da jeg er meget bange for at få det inden jul.  

De restriktioner der er gældende for mig er at jeg skal bruge mundbind, holde afstand, spritte af og vise 
negativ coronapas.  

I min hverdag elsker jeg at høre musik og jeg høre meget forskelligt musik. Jeg kan f eks. godt lidt at høre 
topgun og gilli men også mange andre gode sangere. Til frokost spiser jeg tit ristet rugbrød, da det smager 
rigtig godt med f eks. avokado.  

Lige for tiden er jeg meget optaget af julegaver, da jeg stadig mangler et par stykker. Jeg er også meget 
optaget af corona, da jeg er meget bange for at få det inden jul.  

De restriktioner der er gældende for mig er at jeg skal bruge mundbind, holde afstand, spritte af og vise 
negativ coronapas.  

I min hverdag elsker jeg at høre musik og jeg høre meget forskelligt musik. Jeg kan f eks. godt lidt at høre 
topgun og gilli men også mange andre gode sangere. Til frokost spiser jeg tit ristet rugbrød, da det smager 
rigtig godt med f eks. avokado.   

L – 14 år 
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Coronaskole  
 

Hvordan har corona ændret min hverdag  

Den har ikke ændret sig så meget, den har bare gjort, at vi skal være herhjemme og ikke i skole. 
Jeg er meget glad for, at vi er herhjemme, fordi vi drenge har et fællesskab. Det anderledes er, at 
vi ikke skal i skole. Jeg er optaget af skolen og mange andre ting. 

 

Vores restriktioner  

Vores restriktioner er meget let, vi har ikke så meget, vi skal holde styr på. 
Danmark har det ikke så hårdt. 
Så vi skoler er bare lukket på grund af der en sjælden coronavirus.  

Vores restriktioner  

Vores restriktioner er meget let, vi har ikke så meget, vi skal holde styr på. 
Danmark har det ikke så hårdt. 
Så vi skoler er bare lukket på grund af der en sjælden coronavirus.  

 

Min hverdag under corona  

Jeg står op klokken 7:45, så jeg kan nå og komme på meet og spise noget mad. Vi får fri 
klokken 12:00. Jeg synes, at vi godt kunne gå i skole til klokken 13:00, fordi jeg synes ikke, 
at vi får så meget ud af dagen. Under corona har vi det godt. Vi kan gå på toilet, når vi vil, 
vi kan spise, når vi er sultne, og hente noget at drikke, når vi har lyst. Mit yndlings musik er 
Anders Matthesen, han er bare mega sjov og hans sange er bare nogle bangers.  

 

M – 14 år 
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Min hverdag  

Min hverdag i corona tiden er meget stille og rolig, jeg ligger mest i min seng ellers så spiller jeg 
fifa. Jeg er ikke lige så meget ude med min venner, som jeg har været, men jeg ved ikke om det er 
coronas skyld. Lige pt har vi hjemmeundervisning, det har jeg det fint med, fordi vi kun har det i 5 
dage også er der juleferie. I dag til morgenmad fik jeg pandekager, og det var sku lækkert. Og til 
frokost tror jeg at jeg laver spejlæg med bacon. Jeg lytter meget til rap både fra USA, England og 
Danmark Jeg lytter meget til f.eks. Kodak black, Kaka, Klumben, Raske penge, Polo g osv.  

Optaget af i dag/anderledes i dag  

Lige nu er jeg meget optaget af juleaften og nytårsaften, jeg glæder mig rigtig meget til at hygge 
med min familie. Jeg har også fødselsdag om 5 dage, den 21 december. Det er lidt nederen at 
have fødselsdag så tæt på juleaften, og jeg ved ikke hvorfor  

 

men det er det bare. Det der er anderledes i dag, er vi skal bære mundbind og spritte af rigtig 
mange steder. Man bliver sku lidt forvirret af alle de regler.  

L - 13 år  
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Min coronahverdag 16. december 2021  

Min hverdag har ændret sig en del her under pandemien. Jeg plejede at stå op hver morgen og tage i 
fysisk skole, og være sammen med mine venner. Nu skal jeg bare være derhjemme og have 
onlineundervisning hver dag, uden at kunne være sammen med mine venner. Jeg kan bedst lide at stå op 
og tage i fysisk skole og kunne se mine venner, i stedet for bare at sidde herhjemme foran en skærm.  

Lige nu er jeg optaget af december. Jeg elsker jul, og elsker alle de ting, som hører med til julen. Feks at 
være sammen med min familie, se julekalender, spise god julemad, og bare stemningen. Jeg glæder mig 
meget til at være sammen med min familie juleaften.  

 

De restriktioner, som er gældende lige nu, er, at vi er hjemsendt fra skole med onlineundervisning indtil vi 
går på juleferie d. 21 december. Man skal bære mundbind alle steder i det offentlige. Man skal ofte testes, 
fordi mange steder kræver det, at man har et coronapas, eller at man har en negativ test. Vi skal huske at 
være gode til at spritte af.  

Min hverdag lige nu er meget den samme, da vi er hjemsendt fra skole. Jeg står op og gør mig klar til at 
skulle have onlineundervisning kl 08.00. Hver dag klokken 12.00 har jeg fri, og så spiser jeg frokost. Det er 
meget forskelligt, hvad jeg får fra dag til dag, men jeg elsker specielt at få sandwich til frokost, eller bare 
rugbrød med pålæg. I løbet af dagen hører jeg også meget musik, specielt julemusik, da vi jo er i december 
måned.  

Mit mundbind  

 

A – 14 år 
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Mine elever i 8. klasse på Vestermarkskolen har været hjemsendt med onlineundervisning 
siden onsdag d. 15. december, hvorfor eleverne på forskellig vis løste opgaverne online i 
tidsrummet fra kl. 8.00 til 12.00. 

De var meget optaget af opgaven og syntes, at det var sjovt at tænke på at andre også sad 
og arbejdede med det samme som os. 

Jeg havde valgt at de skulle løse så mange opgaver som muligt og havde lavet et oplæg 
med en ide, at de skulle bruge et kaffefilter til at lave deres mundbind. 

En lærerarbejdsdag med onlineundervisning er også meget anderledes. Nogle elever søger 
rigtig meget sparring, mens andre elever helst arbejder alene. Det er en stor tilfredsstillelse 
at få lov til at hjælpe og give nærhed til enkel-elever, mens det er fustrende at vide, at andre 
sidder og ikke får den hjælp de har brug for. 

Tak til Lonnie og Karin for en anderledes og sjov dag. 

Bedste hilsner 

Bente 

 

 



             
 

 61  

 

Deltagere i projektet 
 
 

 
 

Ejby Dagpleje/Middelfart 
Korup Skole/Odense 

STU-Døckerlundsvej/Odense 
Vestermarkskolen/Vester Skerning 

 
 
 
 
 

 
 

Spetalen/Saltnes 
Thor Heyerdahl Videregående Skole/Larvik 

 
 
 
 

 
 

Böle Förskola/Piteå 
Smultronställets Förskola, Gävlen 

 


