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Hvad gør I i jeres nye hverdagsliv, når coronakrisen kradser? 

Dagbogsberetninger fra elever, lærere, forældre og ledere 
 
 

  

Kære kontaktperson 

 

Tak fordi du vil være med i Projekt Coronadagbøger  

 

Her og nu - midt i en coronatid - opfordrer vi elever, forældre, lærere og skoleledere til at skrive 

dagbog, videofilme eller fortælle på telefonen, hvordan hverdagslivet med hjemmeskole fungerer. 

Vi søger: 

• elever fra 6. -10.-klasser, der undervises hjemme over computer, tablet og telefon, 

• lærere, der underviser elever hjemmefra, samtidig med at de måske passer og underviser 

egne børn, 

• forældre, der skal støtte deres børn med hjemmeundervisning, samtidig med at de måske 

selv arbejder hjemmefra, 

• skoledere, der skal få det hele til at hænge sammen under nye og skiftende betingelser.     

 

Måske er du selv den lærer, der vil få din klasse med i projektet. Måske er du skolens kontaktperson 

til Projekt Coronadagbøger, og din rolle er så at formidle vores oplysninger til den lærer, der skal 

deltage sammen med sin klasse, (flest muligt af) forældrene og skolens leder.  

 

Vi sender dig også nogle tekster, som kan bruges, når læreren skal få sin klasses elever og så mange 

forældre som muligt til at føre dagbog. Teksterne er skrevet i Word, så læreren kan ændre i teksten, 

tilføje noget eller måske sætte datoer og afleveringsfrister på.   

 

Vi har brug for at vide tre ting: Hvilket klassetrin dagbøgerne kommer fra.  

Hvor mange elever, der er i klassen. Og om alle har deltaget.  

Hvis læreren vurderer, at der i skriftlige dagbøger er navne, der skal anonymiseres, kan de gøre det. 

Men vi offentliggør under ingen omstændigheder dagbøger eller citater fra dem, med elev-, lærer- 

eller skolenavne. Og vi sørger selvfølgelig for at overholde EU’s forordning om beskyttelse af per-

sondata. 

 

 

Når dagbøgerne er samlet ind, sender du - eller læreren/skolelederen - dem til  

dagbog2020@gmail.com 

 

Skriv til os, hvis du er i tvivl om noget eller har kommentarer til projektet. 

 

Bedste hilsner 

Karen Borgnakke, Nikolaj Elf, Thorkild Thejsen 

Projekt Coronadagbøger 
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