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Tilbage til fællesskabet - Farvel Corona! 
'Når Corona er slut, vil jeg…' 
  
…tage den maske af, der har berøvet mig min identitet, stoppe den så langt ned i skraldespanden, som jeg 
kan, og så vil jeg træde ind ad VG´s døre med et smil så bredt ,så mundvigene sprækker. At kunne vende 
tilbage til et fantastisk fællesskab, bestående af både lærere, elever og alle dem, der er tilknyttet VG, er den 
bedste gave, man kan ønske sig. Endelig at kunne sidde i et stemningsfyldt klasselokale igen, med 
baggrundsstøj fra grin og hyggesnak, kridtet på tavlen og ca. 30 blyanter, der flittigt skriver derudad. Det er 
den hverdag, jeg ser frem til at vende tilbage til. Små ting, jeg ellers ville have taget for givet, er nu blevet 
essentielle behov, jeg vil værdsætte højt.  
  
  
Lettelse 
'Når Corona er slut, vil jeg…' 
  
…være lettet over endelig 'at kunne ånde frit' og ikke længere at skulle gå rundt i en anonymiseret og 
udtryksløs menneskemængde. Lettet over ikke længere at skulle sidde limet fast til skrivebordsstolen, 
omgivet af de samme fire vægge og glo ind på et hav af frosne 2D Lectio-billeder af klassekammeraternes 
ansigter. Jeg vil også være lettet over ikke at skulle vandre ad de ensrettede gange, men rent faktisk 
komme de andre elevers ansigter i møde.   
Jeg vil også være lettet over, at dagene får en ny variation, med nye input og en følelse af at have vundet 
friheden tilbage. 
  
  
Erfaring 
'Når Corona er slut, vil jeg…' 
  
…kunne kigge tilbage på, hvad jeg har lært af denne udfordring. Jeg vil sandsynligvis indse, hvor meget 
fællesskabet egentligt betyder. Jeg vil også indse, at de berømte sætninger, man har hørt så tit: "at livet 
ikke altid går, som man tror" og "at man ikke skal tage ting for givet", rent faktisk har en vigtig betydning og 
et relevant budskab, specielt i disse tider.  
  
Selvom vi i skrivende stund stadig er præget af, at Coronaen dirigerer os rundt, må vi holde fast i h,vad VG 
står for - "Viden og Glæde".  
Viden udvider vores horisont og giver os indsigt i nye og spændende ting. Endda Coronaen giver os ny 
læring og viden. Glæden er vi alle ansvarlige for, både hver for sig og sammen. Glæde smitter, og ved at 
sprede glæde kan vi sammen motivere hinanden til at komme igennem de sidste kampe med 
onlineundervisning, mangel på fester og gåen glip af de sjove VG-traditioner.  
Ved at huske på, at det at opsøge viden og at sprede glæde, er en del af vores eget ansvar, så er vi med til 
at fastholde VG-ånden. 

 


