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Vuggestuen, børnehaven, fritidsinstitutionen og skolen åbner efter påske. 
Forfatter: Grethe Kragh-Müller 
 
At børnehaven og skolen åbner efter påske er formentlig en nyhed, som mange børn er glade for, 
fordi det betyder, at de kan være sammen med deres venner igen. For vuggestuebørn vil tiden efter 
påske med de nye tiltag måske opleves knap så positivt. Som det fremgår i Nyhederne i fjernsynet er 
der meget blandede følelser hos forældre og professionelle. 
 
For de store børn – eller de små skolebørn er der jo talt om - vil det at begynde skolen igen for en 
første betragtning minde om, når skolen starter igen efter sommerferien – og så alligevel ikke. Det vil 
være en helt ny situation for både børn og voksne – og på mange måder en usikker situation. 
I sommerferien har skolen været lukket, og alle børn har været på ferie. Nogle børn har været i 
fritidsinstitution.  
I den foreliggende situation har skolen og fritidsordningen været lukket, så alle børn skal starte på ny. 
Skolebørn har nået en alder, hvor dette ikke i sig selv er problematisk, fordi de, qua deres udvikling, 
kan huske skolen, lærerne, de andre børn, børnegruppens organisering, deres venner og dagens 
gang. Det er lettere for dem, end det er for mindre børn at være væk fra deres forældre, fordi de er 
mere selvstændige, de kan forstå, at forældrene er på arbejde, og det at være sammen med andre 
børn spiller en stor rolle for børn i skolealderen.  
Dagen i skole og fritidsinstitution vil være meget forskellig fra, hvad børnene kender, når de vender 
tilbage. Der vil være nye måder at organisere dagen på, og der vil være en række regler og tiltag, som 
børnene skal huske, og som de skal overholde. Særligt de 8-10 årige børn vil i en vis udstrækning 
være i stand til at huske og leve op til de nye krav, men de vil også flittigt glemme dem. Dette hænger 
sammen med, at de såkaldte eksekutive funktioner i frontallapperne i hjernen først er ved at udvikle 
sig i denne alder. Det betyder, at små skolebørn ofte vil handle før de tænker – og først kommer i 
tanke om regler, når de har overtrådt dem. Derfor er det vigtigt, at lærere og pædagoger husker, at 
de 6-7 årige vil have problemer med at følge regler – især når de leger, og hvis der ikke er voksne til 
stede, der sørger for, at reglerne bliver overholdt.  
Derfor skal man voksen huske, at det er de voksnes ansvar at organisere dagen og de daglige 
aktiviteter og samvær efter de sundhedsfaglige krav, så det ikke overlades til børnene selv at kunne 
navigere efter de nye regler om at holde afstand og overholde hygiejne. Det er også en god ide at 
huske, at småbørn kan synes det er sjovt at snyde de voksne, hvis de f.eks. ikke finder den voksnes 
regler eller påbud meningsfulde – f.eks. at vaske hænder i bestemte situationer. Det kan også give 
status i en børnegruppe – især blandt drenge – at turde sætte sig op imod voksne. 
 
Medier og fjernsyn betyder, at mange små skolebørn og også i nogle tilfælde børnehavebørn 
eksponeres for forhold og nyheder, som de qua deres alder og udviklingsniveau ikke har mulighed for 
at forstå og forholde sig til. Det kan overordnet set anbefales, at man udskyder TV Aviser og Nyheder 
i fjernsynet til børnene sover, og at man ikke i skoler og institutioner bruger for meget tid på dette. 
Coronakrisen har medført mange usikkerheder og spørgsmål, som i mange tilfælde ikke kan besvares, 
og som småbørn ikke har behov for at vide noget om. For børn betyder det, at mange vil komme til at 
opleve angst og usikkerhed, ikke mindst fordi mange voksne også gør det. 
Det er vigtigt ikke at udsætte småbørn – fra i hvert fald 8 år og ned – for en mængde informationer, 
som de ikke har nogen chance for at kunne forstå. Det har betydning, at den viden, som man 
formidler til børn, er kort og enkel og følges af en besked om, at de voksne passer på barnet, så 
derfor skal barnet ikke gå og bekymre sig.  
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Da salmonella var meget fremme i medierne, fik jeg henvist rigtig mange særligt femårige børn med 
bakterieangst og spisevægring. De havde hørt om salmonella og vidste, at de skulle vaske hænder, 
men de forstod ikke hele sagen og kunne ikke forstå det, hvorfor de blev generelt 
bakterieforskrækkede. 
I den foreliggende situation omkring Corona er det en god ide, ikke at eksponere børnene for alt for 
meget information om det. Det er en god ide at være opmærksom på, om barnet har spørgsmål og 
lytte grundigt til, hvad barnet spørger om, inden man svarer. Dette så man ikke rejser flere 
spørgsmål, end barnet egentlig har brug for at få svar på. Om situationen generelt kan man f.eks. sige 
til de små skolebørn og børnehavebørn, at Corona er en ny slags influenza. Derfor skal man passe på, 
at ikke for mange får den af gangen, så dem der får brug for det, kan få hjælp til at blive raske. Hvis 
børnene er bange for at far og mor eller bedste forældre dør – kan man f.eks. svare, at alle 
mennesker jo dør på et tidspunkt, men at man bestemt har planlagt at både far og mor og 
bedsteforældre skal leve mange år endnu. 
 
I denne situation, hvor børnehaven åbner igen, vil de fleste børnehavebørn formentlig, som 
skolebørnene, være glade for at kunne komme til at lege med deres kammerater igen. For 
pædagogerne er det nok mere problematisk. Det er nemlig svært at se, hvordan man kan organisere 
en flok børnehavebørn, så de holder afstand og overholder øvrige regler for ikke at smitte og blive 
smittet. Lege ude og med de samme få børn kan være en vej. 
At det vil blive svært hænger sammen med børnenes alder og udviklingsniveau. Det tager lang tid for 
menneskehjernen at udvikle sig og børn under skolealderen har en række begrænsninger i forhold til 
at kunne tænke om og forstå omverdenen. De kan godt høre og forstå regler, men qua hjernens 
udviklingsniveau er de ikke i stand til at tænke sig om og bruge reglerne til at styre deres adfærd 
med.  
 
Når børnehavebørn leger, er de tæt på hinanden (ellers kan legen ikke finde sted), de forstår ikke 
hvad en afstand på to meter betyder, de nyser og hoster umiddelbart ud i luften, de glemmer at 
vaske hænder eller laver sjov med de voksne og siger, at hænderne er vasket, selv om det ikke er 
tilfældet. Man kan simpelthen ikke regne med, at de kan lære at overholde de givne retningslinjer, og 
hvis man hele tiden irettesætter dem for ikke at gøre som ønsket, risikerer man bare at komme ind i 
udviklingshæmmende relationer til dem. Det er ikke sundt for nogen mennesker at blive irettesat for 
noget, som man gør, så godt man kan og ikke kan gøre bedre. 
Overordnet set skal vi huske, at det er vores ansvar som voksne at tilrettelægge og organisere 
børnehavebørns omgivelser, så det ikke er farligt for børnene at være i disse. Det kan ikke nytte 
noget, at vi giver de små børn ansvar for nogen dele af dette – det er kun de voksnes ansvar. 
Hvad angår vuggestuebørnene, vil de store af vuggestuebørnene bedre kunne huske dagligdagen i 
vuggestuen, pædagogerne og de andre børn, end de helt små børn kan. Selv om det vil blive en 
omvæltning for dem at være tilbage i vuggestuen, vil mange af dem hurtigt trives igen – såfremt de 
nye tiltag og sundhedsfaglige krav ikke vil være for omfattende til at få dagen til at hænge sammen 
på en børnevenlig måde. Det har ingen gang på jord at bede vuggestuepædagoger holde afstand til 
børnene. Vuggestuebørn har behov for tæt omsorg, nærvær og tæt kontakt. Man kan ikke holde 
afstand, når man skal skifte et lille barn, når det skal have mad, når det græder, når det skal sove eller 
når man skal have aktiviteter med dem. Hvis vuggestuebørn ikke får tæt og fysisk kontakt kan de ikke 
trives og udvikle sig. 
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Vuggestuebørn, særligt de mindste, kan have svært ved at give slip på forældrene efter så lang tid 
hjemme med dem. Derfor vil mange af de små vuggestuebørn have behov for en ny indkøring – 
formentlig dog kortere, end da de begyndte i vuggestuen. Det vil være nødvendigt for en del af de 
dem at have far og mor med de første par dage, indtil børnene igen føler tryghed ved pædagogerne. 
Det kan være svært at se, hvordan en vuggestue kan organiseres i denne nye situation. 
Vuggestuebørn kan, som nævnt, qua deres udviklingsniveau ikke regulere sig i forhold til de givne 
regler. De handler umiddelbart og impulsivt, fordi de kan ikke andet. Det nytter ikke at opstille regler. 
Børnene kan ikke forstå dem, og de er ikke i stand til at overholde dem. 
For alle mindre børn, og særligt for de små børns vedkommende, skal det også fremhæves, at jo 
mindre børn er, jo mere aflæser de voksnes ikke-sproglige signaler. Jo mindre børn er og jo mindre 
sprog, der har udviklet, jo mere registrerer og forholder de sig til andre mennesker ud fra deres non-
verbale udtryk. 
 
I denne Corona tid er mange mennesker præget af usikkerhed og utryghed, fordi ingen rigtig kender 
og kan forudsige, hvordan det hele udvikler sig. Man skal huske, at børn – både de større børn og de 
allermindste – vil mærke denne ofte uudtalte usikkerhed og utryghed og selv blive utrygge. 
I vuggestuen vil man kunne forvente grader af usikkerhed hos både pædagoger og forældre – og 
dette vil givetvis smitte af på børnene. Når pædagogerne skal vaske legetøj og spritte af flere gange 
om dagen – hvordan vil de mindste opleve og forstå dette? Hvordan forstår et barn på halvandet år, 
at han kun må se bedsteforældre på skræm eller gennem et vindue?? Hvordan forstår en toårig, at 
hans pædagog forsøger at holde afstand eller hele tiden vasker hænder, når hun har leget med ham? 
Jeg vil slutte af med at sige, at der ikke i dette lille skriv er givet eksempler på, hvordan man kan 
organisere sig i skole, fritidsinstitution, børnehave eller vuggestue i tiden fremover. Ej heller hvilke 
aktiviteter man som pædagog kan planlægge for at få en så god dagligdag under de givne 
omstændigheder som muligt. Det er fordi jeg ved, at det kan en pædagog meget bedre, end jeg kan. 
Jeg har i stedet beskrevet nogle af de forhold omkring børns udvikling og forudsætninger for at forstå 
dagligdagen i den givne situation, så man kan tage dette med i sine overvejelser, når man skal 
tilrettelægge dagligdagen for børnene i skole, fritidsinstitutioner, børnehave og vuggestue, når 
børnene vender tilbage i nær fremtid. 
 
 
 
 
 


