
the children’s voice the children’s voice 
news for children in the times of covid-19news for children in the times of covid-19  

Børneavisens most important task is to enable Børneavisens most important task is to enable 
children to understand the world they live in.children to understand the world they live in.

When the corona pandemic arrived, we ampli-When the corona pandemic arrived, we ampli-
fied our approach to become the children’s fied our approach to become the children’s 
voice in the massive media coverage. We did voice in the massive media coverage. We did 
that by putting child reporters as close as that by putting child reporters as close as 
possible to political leaders and authorities possible to political leaders and authorities 
and thereby enabling the children to ask their and thereby enabling the children to ask their 
own questions to the people in power.own questions to the people in power.



About BørneavisenAbout Børneavisen
Børneavisen is a Danish weekly print newspaper 

for children aged 9-12. The first edition was pub-
lished in September 2018, and our business model 

is solely subscription-based.



What we didWhat we did
Since the launch in 2018, we have en-

couraged our young readers to become 
(one-day) reporters for us. And in the 

coverage of COVID-19, we saw the need 
to amplify this strategy. During the pan-
demic, the government and other autho-

rities hosted numerous press briefings 
airing on national television. We mana-

ged to catch the opportunity by sending 
several child reporters to the briefings, 

where they could ask their own ques-
tions (with help from our professional 

journalists) directly to the political lea-
ders and government officials. 

In that way, we steered the public deba-
te toward children’s issues and at the 
same time had politicians to address 
these issues related to children. And 

we got through to politicians who are 
normally hard to reach as a small niche 

newspaper. We also received a lot of 
publicity and goodwill in the wake of the 

press briefings we attended – and the 
questions our child reporters asked.

På prøvetur med  
en selvkørende bus

Læsernes billeder:  
Ny hverdag derhjemme

Husum: Det er et stort 
ansvar at være youtuber

Statsministeren: Tænk ikke på det,  
du går glip af – fokusér på det positive  
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Børnereporter Emilia, 11 år

March 2020: Press briefing with the prime ministerMarch 2020: Press briefing with the prime minister

Emilia, 11 years old, child reporter

Video with child reporter Emilie > 
https://vimeo.com/451826323/ab8f82d3a8

https://vimeo.com/451826323/ab8f82d3a8


What we didWhat we did
We launched our mobile app in January 2020, so 
it was quite new to us when the pandemic star-

ted. We figured that we could use the app to 
engage our readers intensively, as it was impor-

tant for us to address the children’s real-life 
thoughts and worries in this uncertain time. Th-
rough our app, children were able to ask questi-

ons to authorities, experts, and politicians. Af-
terwards, our journalists and/or child reporters 
would bring the questions with them to intervie-

ws or press briefings.

As an example, we got an exclusive interview 
with the Danish prime minister in which she was 

asked questions from our app users.
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Ugens tema  INTERVIEW For seks år siden kastede tvillingepigerne Gry og Mille i en sommerferie en flaskepost i vandet i Nordsalling. Da var de fem år gamle.  
Nu er flaskeposten blevet fundet på Nordmors, og fordi pigernes adresse stod i brevet, kunne de få besked om fundet. Kilde: Skive Folkeblad 

JOURNALIST: TOMMY ZWICKY 
FOTOS AF BØRN: PRIVAT

Statsministeren svarer på børns spørgsmål
Som statsminister har Mette Frederiksen svaret på hundredvis af spørgsmål fra voksne journalister. 
Men nu er det børnenes tur. Gennem vores app har I indsendt en hel masse spørgsmål – tak for dem. 
Vi tog 10 af dem med til statsministeriet og bad om svar.

METTE FREDERIKSEN

Det betyder forskellige ting. I corona-tiden 
betyder det, at vi har gjort os umage med også 
at lave  tiltag, der talte direkte til børn. Vi har 
haft pressemøde kun til børn, hvor Børneavisen 
også var med. Jeg har også talt med nogle you-
tubere, som vi ved, mange børn følger, og fået 
dem til at hjælpe med at sprede budskabet om, 
hvordan vi skulle forholde os i denne tid. Så jeg 

har forsøgt ikke kun at tale til de voksne.
Da vi skulle genåbne samfundet, lagde vi ikke 
skjul på, at økonomien var det  vigtigste.  Alligevel 
forsøgte vi også at træffe  beslutninger, der 
kunne hjælpe børn,  selvom det ikke havde så 
stor betydning for  økonomien.

Corona-tiden er jo særlig. Hvad gør du 
ellers  anderledes for at være børnenes 
statsminister?
I et større og bredere perspektiv handler 
det om at slås for børnerettigheder. Som 
jeg sagde i min nytårstale, vil jeg gerne 
sætte et særligt fokus på udsatte børn.  
Og det vil jeg stadig arbejde for. 

Viola

Hvornår åbner 
 svømmehallerne igen?

Svømmehaller er noget af det eneste, der stadig er lukket 
helt ned. Vi arbejder lige nu med at se på, om det er muligt 
at åbne nogle  svømmeaktiviteter uden at risikere smitte. 
Måske er der forskel på, hvad der er muligt i en svømmehal 
og et  badeland. Men jeg ved det desværre ikke endnu. 

Clara

Jeg vil spørge dig om, hvad der har 
været det sværeste, som du har skullet 
tage stilling til, og hvordan har du haft 
det i corona-tiden derhjemme?

Der har været to meget store beslutninger. Den ene var at 
lukke store dele af samfundet ned. Og så var det måske endnu 
sværere at beslutte, hvordan vi skal åbne op igen uden at 
sætte det, vi har opnået, over styr. 

Derhjemme har vi haft det rigtigt godt. Der er fire børn 
hjemme hos mig, der har gået i hjemmeskole. De har kedet sig 
lidt, men det har også været hyggeligt. Måske har vi fået lidt 
for meget kage.

Gregers

Hvad laver du, når du  
ikke er på arbejde?

Jeg er næsten på arbejde hele tiden lige 
nu. Ellers er jeg sammen med mine børn, 
min kæreste og vores kat. Her i foråret 
kan jeg godt lide at være udenfor, men jeg 
har ikke meget tid til det.

Winston

Hvornår skal vi ikke  længere 
være delt op til fodbold?

Forsamlingsforbuddet betyder, at man højst må være 
 grupper af 10 personer samlet. Det gælder også, når man 
spiller fodbold.  Heldigvis kan jeg se, at man har fundet 
mange gode  løsninger på det. I starten af juni forventer vi 
at skrue op for antallet, der må forsamles – og det vil så 
også gælde, når der skal trænes fodbold og anden sport. 

Maja

Hvornår tror du, at  
det bliver ligesom før?

Det ved jeg ikke. Jeg tror, at mange ville ønske, at vi kunne vågne op i 
morgen, og så ville det hele bare være som før. Men sådan er det ikke. 
Heldigvis synes jeg, at børn har været utrolig dygtige til at hjælpe til i 
denne tid. De har fundet på fangelege, hvor man ikke skal røre hinanden, 
og været gode til kun at lege med få venner i vennegrupper. Det skal de 
være stolte af. Jeg ved ikke, om alt nogensinde bliver helt som før. Men 
jeg er sikker på, det nok skal blive godt igen. Det arbejder vi på hver dag.

Selma

Hvad gør I, hvis der 
 kommer en anden bølge?

Jeg tror ikke, vi kommer til at opleve en 
situation som i starten af marts, hvor vi 
lukkede store dele af samfundet ned. For 
nu ved vi meget om sygdommen og om, 
hvordan vi kan begrænse den. Hvis der 
kommer flere smittede, kan det godt være, 
at vi må lukke ned for enkelte aktiviteter. 
Men jeg tror ikke, det bliver nær så meget 
som i marts.

Nikoline

Hvorfor må restauranter åbne igen, 
men man må ikke dele ud, når man 
har fødselsdag?

Hvis de på Nikolines skole siger, at man ikke må dele ud, 
så er det nok, fordi de voksne har svært ved at overholde 
reglerne, så man undgår smitte. På restauranterne er 
der meget klare krav til, hvordan man skal dække op og 
spritte af efter hver gæst. Det kan være svært at styre 
på en skole. 

Eline

Hvornår må man  
kramme igen?

Som det er lige nu, skal vi blive ved med at holde  afstand. 
Kram, håndtryk, hoste og nys kan stadig smitte. Så 
måske kan man finde på andre måder. Jeg har set 
 eksempler på børn, der krammer sig selv, når de står 
over for hinanden. Så føles det lidt som et rigtigt kram. 
Eller man kan sende gamle billeder til hinanden, hvor man 
krammer. Det bliver man nødt til et stykke tid endnu.

Elinor

Hvor lang tid går der,  
før corona-tiden er ovre?

Det gad jeg godt, at jeg kunne svare præcist på. Men 
det kan jeg desværre ikke. Det er jo en virus, der stadig 
kan smitte. Men jeg glæder mig over, at mere og mere 
af det almindelige liv vender tilbage. For eksempel at 
børn kan gå i skole igen.

Mette Frederiksen kalder sig selv børnenes statsminister.  
Børneavisen har spurgt hende, hvad det betyder.

Sylvester

Hvordan er det at være   
statsminister i sådan en periode  
som lige nu med  corona-situationen?

Det har været ret vildt. Vi er mange, der nærmest har 
været på arbejde uafbrudt i tre måneder. Det er et stort 
ansvar med mange svære beslutninger. Men der er også 
glæde ved at se, hvor gode vi som danskere har været til 
at stå sammen, når det gjaldt.

 FOTO: HANNIBAL HANSCHKE/REUTERS/RITZAU SCANPIX

Mette Frederiksen, 42 år

June 2020: The prime minister answer the children’s questionsJune 2020: The prime minister answer the children’s questions



What we didWhat we did
The need for information and sense of safety 

was of course not limited to our readers. There-
fore, we wanted to spread information and news 
about COVID-19 to as many children and families 

as possible.

We sent out free copies of our newspaper to 
300,000 Danish households. During the summer, 

we ran a campaign where families were able to 
order a free copy and have it delivered to their 
summer house, camping site or the like. Around 
10,000 families accepted that offer. In addition, 
we made most of our COVID-19 related articles 

available for free on our website.

July 2020: Interview with chief epidemiologistJuly 2020: Interview with chief epidemiologist



How we did itHow we did it
The Børneavisen team consists of four jour-

nalists, a graphical designer, a sales and mar-
keting manager and a student assistant.

 Throughout the pandemic, we have used our 
existing owned platforms (app and website) 

and personnel in new ways. For instance, be-
fore the pandemic our website functioned 

solely as a sales channel – now free editorial 
content is available as well.

Our extensive COVID-19 coverage was done 
within our existing budget, but the free 

newspaper campaign was financed by our 
mother organization JP/Politikens Hus.
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JOURNALIST: MAJA SVENNINGSEN 
ILLUSTRATION: CILLE MORTENSEN

Corona-virussen er særlig, fordi den er ny 
hos mennesker. Vi har ikke noget naturligt 
 immunforsvar til at beskytte os mod virussen, 
og så kan vi nemt blive smittet. Fordi virussen 
er så ny, er der heller ikke nogen vaccine, der kan 
beskytte os mod den. 

Når man får en vaccination, skal kroppen i 
 princippet selv bekæmpe en sygdom. For 
i vaccinen  findes en smule af sygdommen, 
som kroppens  immunforsvar reagerer på. 
Det gør kroppen ved at danne antistoffer 
mod  sygdommen, så  kroppen kan smide den 
ud igen.  Opskriften på de  antistoffer gem-
mer  immunforsvaret, så kroppen hurtigt kan 
danne dem, hvis  sygdommen skulle komme igen. 

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, mener, 
at der brug for en sikker og effektiv vaccine for  
at stoppe spredningen af corona-virus. 

Verdenssundhedsorganisationen: Kaldes også WHO. 
Det er den del af FN (Forenede Nationer),  
der  arbejder med international sundhed.

Immunforsvar: Dit immunforsvar er kroppens eget 
naturlige forsvar, som kan bekæmpe sygdomme, der 
kommer ind i din krop.

Bivirkninger: Hvis man får medicin, har det nogle 
gange bivirkninger. Ud over at bekæmpe sygdom kan 
medicinen give for eksempel hovedpine.

Hvad betyder det?

Der er brug for en vaccine for at bekæmpe corona-virussen,  mener 
Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Derfor arbejder  forskere 
rundtomkring i hele verden lige nu på at udvikle en  vaccine. Men det 
tager tid, for det er kompliceret at lave en vaccine.

Mange lande arbejder 
på en vaccine

CORONA-VIRUS

I sidste ende er 
 udviklingen af en sikker og 
effektiv vaccine  nødvendig 
for fuldt ud at standse 

smitteoverførsel. 

Generalsekretær i WHO,  
Tedros Adhanom Ghebreyesus

Vaccine mod corona-virus
Mere end 40 forskerhold over hele verden arbejder lige nu på 
at finde en vaccine mod  corona-virus, og et af de forskerhold 
holder til på Københavns Universitet. De danske forskere vil 
lave en vaccine, der blandt andet skal  indeholde et protein 
fra corona-virussens overflade, som hedder spike-proteinet. 
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Ali Salanti er en af forskerne 
ved Københavns  Universitet, der 
arbejder på en corona-vaccine.

Det er spike-proteinet, som giver  COVID-19 
sine takker på overfladen, og som corona- 
virussen bruger til at trænge ind i cellerne i 
vores kroppe og gøre os syge.

Hvis kroppen får en vaccine, der 
indeholder spike-proteinet, vil 
kroppen danne antistoffer mod 
corona-virussen. Og så vil kroppen 
genkende og bekæmpe virussen, 
hvis den skulle blive angrebet. 

Derfor har forskerne arbejdet 
hårdt på at lave et spike-protein, 
der er bygget og samlet  nøjagtigt 
som spike-proteinet i corona- 
virussen. Forskerne skal holde 
tungen lige i munden, for det er en 
meget kompliceret overflade, der 
er på virussen.

Lige nu er de danske forskere så langt, at de i 
laboratoriet er i gang med at teste  vaccinen på 
mus, for at se om musene udvikler  antistoffer, 
som de skal. 

Når vaccinen er godkendt af sundhedsmyndighederne, 
kan den sættes i produktion. Det kan normalt godt 
tage over 10 år at udvikle og producere en vaccine. Men 
forskere vurderer, at en vaccine mod corona-virus kan 
være på plads inden for et år, fordi der bliver arbejdet 
så hårdt for det. 

Hjælper hinanden
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har opfordret de 
forskellige forskerhold til at skrive under på at dele deres 
data og viden om en corona-vaccine med hinanden. Det vil 
sige, at forskerne samarbejder om at få udviklet en vaccine.
KILDER: ALI SALANTI, SUNDHEDSSTYRELSEN, SUNDHED.DK OG VIDENSKAB.DK

Corona-virus

De danske forskere forventer at 
være klar til at teste vaccinen på 
mennesker til efteråret. Det gøres 
ad flere omgange, fordi de skal 
teste for eksempel bivirkninger, og 
hvor sikker vaccinen er.

Lige nu er mindst fire mulige 
 vacciner mod corona-virus  blevet 
godkendt til at blive testet 
på mennesker. Blandt andet i 
 Storbritannien, hvor forskere 
på Oxford University i sidste uge 
startede tests på omkring 500 
forsøgspersoner.

Spike-protein

R I Sverige er der mangel på de værnemidler, som personalet på sygehusene bruger for at undgå smitte med corona-virus. 
Derforharfleresommerlandetilbudtdereshjælp.Blandtandetblevderdoneret 10.000 regn-ponchoer. Kilde: Aftonbladet

April 2020: Behind the science of the vaccineApril 2020: Behind the science of the vaccine



Why we did itWhy we did it
We saw it as an important part of our journalistic 
mission to create news coverage that was based 
on reassuring content. Also, it was important for 

us to produce stories with a constructive ang-
le to create an underlying sense of security for 

the children – and a hope for the future when the 
pandemic ends.

Just as important was our wish to function as 
a public voice for all children in Denmark. And to 
make sure that the perspective of the children 
was taken into consideration when the societal 

restrictions were implemented. This was par-
ticularly important to us because it was a messa-

ge that was missing in the traditional media and 
in the political debate.

  
The need for information and a sense of safety is 

of course not limited to our readers. Therefore, 
we wanted to spread information and news about 

COVID-19 to as many families as possible (by e.g. 
providing free content on our website).

Sundhedsstyrelsen og  
Børns Vilkår har lavet en 
film, hvor de giver svar 
på nogle af de mange 
 spørgsmål, man kan have 
omkring corona-virus.
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Ugens tema  NYHEDER I torsdags blev en vigtig hastelov vedtaget i Folketinget, hvor alle medlemmer rejste sig op  
og stemte for. Loven er lavet på grund af situationen med corona-virus og gælder i et år.

JOURNALIST: TOMMY ZWICKY 
ILLUSTRATION: CILLE MORTENSEN

CORONA-VIRUS

Hvorfor hjælper det hospitaler,  
at folk går i karantæne derhjemme?
For de fleste af os er COVID-19 ufarlig. Men 
den kan være alvorlig for få og ofte ældre 
 mennesker eller nogle, der er syge i forvejen. 
Heldigvis har vi dygtige læger og gode hospitaler 
i Danmark, og de kan tage sig af dem, der måtte 
blive alvorligt syge. Her er karantænen også 
værdifuld. De fleste, der er smittet, kan sagtens 
være i karantæne derhjemme – og så smitter de 
heller ikke andre så længe. På den måde er der 
plads på sygehusene til at tage sig af de få, som 
bliver meget syge. Så selvom myndighederne 
siger, at mange af os på et tidspunkt vil blive 
smittet, så er det vigtigt, at vi ikke bliver det på 
én gang. 

Hvorfor vaske hænder?
Den bedste måde at undgå at sprede smitte 
på er ved at have en ekstra god hånd-
hygiejne.  Corona-virus smitter nemlig via små 
dråbe-partikler, som den smittede kan sprede, 
når han eller hun nyser og hoster.  

Hvis dråberne kommer i  kontakt med vores 
hænder, kan de komme ind i kroppen, når vi 
rører ved vores mund, næse eller øjne. Men når 
 hænderne er rene, så er risikoen meget mindre.

Husk på:
•  De danske myndigheder er godt forberedt. 

•  Langt de fleste, der bliver smittet, bliver 
raske igen efter få uger.

•  Det tyder på, at børn oftest påvirkes 
mindre og har et mildere sygdomsforløb 
end voksne, hvis de smittes med den nye 
 corona-virus. 

KILDE: SSI

Tal fra Verdenssundheds
organisationen WHO:
Omkring 8 ud af 10 smittede  bliver raske 
igen uden nogen form for særlig  behandling. 
De sidste to skal i  behandling.

Hvis du stadig er bekymret:
Hvis du har brug for at tale med nogen 
om corona-virussen, kan du spørge dine 
forældre. I kan eventuelt læse denne artikel 
sammen. Hvis du hellere vil tale med en 
 anden voksen, kan du ringe til  
BørneTelefonen på 116111.

Sådan passer vi på hinanden
Skoler og børnehaver er blevet lukket. Dansk Melodi Grand Prix er blevet 
afholdt uden publikum, og fodboldkampe er blevet aflyst. En masse raske 
 mennesker er i karantæne derhjemme. Og  overalt taler man om corona- virus. 
Men hvorfor gør man det, når den er ufarlig for de fleste? Få svarene her.

Myndighederne: En myndighed er en gruppe eller 
organisation, der tager sig af en særlig  opgave 
i et land. Sundhedsstyrelsen er et  eksempel på 
en dansk myndighed. De tager sig af ting, der har 
med sundhed at gøre.

Immunforsvar: Dit immunforsvar er krop-
pens eget naturlige forsvar, som kan  bekæmpe 
 sygdomme, der kommer ind i din krop. Hvis 
 immunforsvaret er svækket, er der større risiko 
for at blive syg.

Udenrigsministerium: Det ministerium, der 
koncentrerer sig om dansk politik og  interesser 
uden for det danske rige, altså udlandet. 
 Udenrigsministeren hedder Jeppe Kofoed 
 (Socialdemokratiet).

Hvad betyder det?

Hvis samme antal bliver syge over lidt længere tid, kan  hospitalerne 
nemmere klare opgaven. Det er sådan, man håber, det vil gå med de 
tiltag, myndighederne nu har lavet. For eksempel at skoler er lukkede.

Hospitalernes kapacitet

Hvorfor er der steder, hvor man helst ikke 
skal rejse hen?
Corona-virus kan godt lide at sprede sig. Man 
kan sige, at det eneste, den vil, er at  sprede 
sig så meget som muligt. Så den tager med 
turister og rejsende rundt i hele verden. 
 Derfor holder det danske  udenrigsministerium 
hele tiden øje med, hvor det er sikkert at rejse 
hen. Og hvor man ikke skal rejse hen, fordi man 
 vurderer, at risikoen for smitte er høj. Det 
kalder man for rejsevejledninger.

Hvorfor karantæne?
Da vi mennesker ikke har et naturligt  forsvar i 
kroppen mod  corona-virus, kan vi kun stoppe 
smitten ved ikke at smitte  hinanden. Så hvis 
man har været i kontakt med én, der er 
syg med COVID-19, som  sygdommen  hedder, 
så skal man ikke være sammen med andre 
 mennesker, indtil man er  sikker på, at man ikke 
selv er smittet. Det kalder man karantæne, 
og den varer i 14 dage. 

De fleste i karantæne bliver ikke syge. Men 
man gør det for en sikkerheds skyld for ikke at 
risikere at sprede smitten. Det handler altså 
ikke så meget om at passe på sig selv, men om 
at passe på, at andre ikke får sygdommen. Så 
det er bedre at have folk i karantæne i 14 dage 
end at tage chancen, så de kan smitte andre ude 
i samfundet. 

I går var jeg 
 sammen med min ven. 

Han har sendt en sms til mig i 
dag, at det har vist sig, at han er 
smittet med corona-virus. Jeg har 

det fint, men nu skal jeg være 
hjemme i 14 dage for en 

 sikkerheds skyld.

Hvorfor aflyse store arrangementer  
og lukke skoler?
Jo flere mennesker, der er samlet på steder, 
hvor man er tæt sammen, jo større er risikoen 
for, at smitten kan spredes. Det er også derfor, 
at det anbefales ikke at køre i fyldte tog eller 
busser. For ved ikke at samles en hel masse 
mennesker, håber man at kunne undgå, at alt 
for mange skal i karantæne.

Hvorfor er corona-virus noget særligt?
Den nye corona-virus er noget særligt, netop 
fordi den er ny hos mennesker. Det betyder, at 
vi ikke har noget naturligt immunforsvar til at 
beskytte os mod virussen og derfor nemt kan 
blive smittet. Når man vaccinerer mod syg-
domme, får man en lille smule af sygdommen ind 
i kroppen. Hvis man senere kommer i kontakt 
med sygdommen, genkender kroppens forsvar 
den sygdom og kan smide den ud af kroppen. 
Men det kan vi ikke med corona-virus endnu. Så 
corona- virus kan nemmere komme ind i kroppen 
end andre sygdomme.

En celle fra kroppens  
eget immunforsvar

Corona-virus

Hvis mange bliver syge på 
én gang, kan det give et 
stort pres på hospitalerne. 
Så det er den røde kurve 
her, vi skal undgå.

An
tal

 sm
itt

ed
e

Tid fra første  smittede

Vi passer på hinanden. 
Derfor holder skolen

LUKKET

VIDEO

.

March 2020: Article on new guidelines and restrictionsMarch 2020: Article on new guidelines and restrictions



ResultsResults
Our coverage of the COVID-19 pandemic has been 

a huge success. We have managed to leverage 
existing resources and translate it into quality 

content for children. The increased media atten-
tion and social media buzz have contributed to a 
25 % subscription growth in 2020. Traffic on our 

website has gone up by 9 % with considerable pe-
aks around the press briefings we attended. And in 
total, 12,000 people have visited our website (bor-

neavisen.dk/coronavirus) with free COVID-19 news.

Furthermore, around 13,000 people have intera-
cted with COVID-19 related content in our app in 
2020 and thereby helped us to improve our con-

tent – and to make it even more relatable four our 
target group.

Overall, we managed to reach our goal and become 
a public voice for children. Several mainstream 
media grabbed our stories which increased the 

focus on conditions for vulnerable children during 
the lockdown.

December 2020: Interview with the Danish vaccine authoritiesDecember 2020: Interview with the Danish vaccine authorities



The future and adviceThe future and advice
In our efforts to provide the best coverage of 
COVID-19, we have collected a huge amount of 

data and essential learnings that we can use for 
further development of our newspaper and our 

app. As an example, we want to take a more direct 
approach to the public debate and work even har-
der to be the children’s voice – not just regarding 

the pandemic, but in other issues too.

Our advice for other media who want to make 
serious news for children is to treat children as 

children – but avoid talking down to them. Engage 
them in the editorial process and let them know 
that they are heard. Present and illustrate the 

facts in a way that is understandable for the tar-
get audience. And focus on the role that you want 

to play in the children’s life – not necessarily on 
inventing new fancy technology tools because you 

might think that is what the children want.
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Indland  FOTOSERIE 

Vi har spurgt jer, hvad I laver derhjemme, nu hvor skolen er 
 lukket. Og vi har fået en masse dejlige billeder. Se med her  
– måske er der nogle gode idéer, du kan bruge.

NåR SKOLEN ER LUKKET

 ”Vi har taget havemøbler og parasol ind i stuen og 
 indrettet et hyggeligt  skolehjørne,” fortæller Asta. 

”Vi laver saftevandsdrinks og snacks, som vi spiser, 
 samtidig med at lektierne pløjes igennem. Vi arbejder ikke 
efter et bestemt  skema. Det er hele hemmeligheden bag, 
at vi har det så hyggeligt!”

På billederne tegner jeg og skriver, hvilke farver jeg ser, og hvad 
 blomsterne hedder. Og tæller de  forskellige grupper af grene og 
kogler. Derudover ringer jeg FaceTime til to klassekammerater 
hver dag, fordi jeg savner mine venner i skolen,” fortæller Willum. 

Willum, 8 år

BrejningBrejning

Drageflyvning, morgensang 
og parasoller i stuen

Karl-Bertil, 10 år BjerringBjerring

”Vi vil gerne dele et af vores hverdagsbilleder med 

jer. Her synger vi morgensang ved klaveret, fordi 

morgensangen er noget af det, vi savner mest 

ved at gå i skole − at synge sammen med andre,” 

fortæller Karl-Bertil. 

”Vores moster foreslog, at vi livestreamede vores 

morgensang, og i dag er der rigtig mange, der har 

set og sunget med på Facebook. Vi vil gøre det 

hver morgen, så længe skolen er lukket, og vi har 

allerede fået en masse forslag til sange. Vi synger 

fire sange hver dag,” siger Knud-Laurits. 

”Jeg bor lige ved skoven og vandet 

sammen med min lillesøster og mor og 

far. Jeg elsker at være udenfor og lege 

i naturen og finde nye, sjove alternative 

måder at lære på gennem naturen. 

”Vi er tre drenge, som bor i Tommerup St. på Fyn. Vi 
læser Børneavisen, og det gør vores tre fætre og tre 

kusiner også. De bor i Nr. Tranders og Husum. Vi har det 
 megasjovt sammen, men kan desværre ikke ses lige nu på 

grund af corona. Så vi har besluttet os for at skrive en 
avis  sammen. På den måde kan vi holde lidt kontakt med 

hinanden og “lege lidt skole” på en virkelig sjov måde.”

Virgil, 4 år

Tommerup St.Tommerup St.

“Vi har en slags skema med det, som vi skal lave hver dag. Fra 
 klokken 8-9 er der morgenmad, og bagefter skal vi ud, så lave 
lektier eller læse, og så laver vores mor en overraskelse. I dag 
var det, at vi skulle bage chocolate chip cookies. En anden dag 
skal vi måske gå en tur. Jeg snakker også med mine venner på 
 FaceTime, for jeg må ikke have legeaftaler lige nu på grund af 
corona,” siger Hilde. 

MårsletMårslet

Gerda, 4 år Hilde, 9 år

”Efter skolehave-dagen laver vi alt muligt 
hyggeligt: ‘X Factor-Outdoor’ i haven, 
påskeklip, bager, hjælper hinanden med 
rengøring eller havearbejde, besøger en 
øde legeplads eller noget andet. Selvom 
det er lidt mærkeligt, så er vi glade og 
synes, det er sjovt.”

Kongens LyngbyKongens Lyngby

”Vi planlægger en tur til Stevns Klint 
med landkort og Google Maps. Hvor 
ligger det? Hvor mange kilometer er 
der  dertil, og hvor lang tid tager det 

at gå eller cykle eller køre dertil? Vi 
undersøger også vejret, hvor meget 
 blæser det, og hvad svarer sekund-

meter til, for  eksempel storm eller let 
brise? Asta tegner det tøj, der  passer 

til vejret, og skriver, hvad det er,” 
fortæller August. 

VanløseVanløse

Asta, 9 år

August, 10 år

Laura, 8 år

Olivia, 5 år

Torsdag i sidste uge kom der en god nyhed fra den kinesiske millionby Wuhan, hvor corona-virussen startede.  
For første gang siden udbruddet af virussen startede, var nul personer blevet registreret smittet på et døgn. Kilde: Reuters

Knud-Laurits, 7 år

Selvom det er 
lidt mærkeligt, så er 
vi glade og synes, 

det er sjovt.

Vi får endelig 
fløjet med den 

drage, vi lavede i 
efteråret.

Jeg snakker også med 
mine venner på  FaceTime, 

for jeg må ikke have 
 legeaftaler lige nu på 
grund af corona.

Alvin, 9 år

Bertil, 7 år

March 2020: Inspiration for home schoolingMarch 2020: Inspiration for home schooling




