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Kære borgmestre og udvalg med ansvar for børne- og ungeområdet
I de her dage vender børn og elever tilbage i skoler og dagtilbud, og hverdagen nærmer sig lige så stille den, de kendte
fra før, coronakrisen ramte.
Vi vil gerne endnu engang takke for jeres håndtering af krisen. I fandt nye veje og understøttede dagtilbud og skoler, så
de på rekordtid kunne omstille sig - både da de lukkede ned,
og igen da de genåbnede. Vi ved, at det har krævet en stor
indsats fra jeres side.
Vi vil også gerne takke for det tætte samarbejde mellem
kommunerne, områdernes øvrige interessenter og ministeriet. Det har været helt afgørende for, at vi kom godt igennem
krisen og formåede at forene pædagogiske hensyn med
sundhedsfaglige hensyn i en tryg hverdag for børn og elever.
Landet over har dagtilbud og skoler gjort sig mange nye erfaringer med blandt andet nye rammer for leg og læring, et anderledes forældresamarbejde, udeliv og for skolernes vedkomne med virtuel undervisning. Både KL og ministeriet er
ved at samle op på disse erfaringer. Formålet er at blive klogere på, om der er nogle tiltag, der i særlig grad har bidraget
til at styrke børn og elevers trivsel, udvikling og læring og
med fordel kan indgå som en del af hverdagen efter coronakrisen.
Vi ved, at børn og elever har haft vidt forskellige forudsætninger for at trives og lære under coronakrisen. Nogle har be-

fundet sig godt i den nye hverdag, mens andre har haft det
svært. Det gælder især for de, der oplever problemer i hjemmet, og har brug for, at vi som samfund holder en særlig
hånd under dem. Der venter en stor og vigtig opgave i efteråret med at sikre, at der er særlig opmærksomhed på de børn,
der har haft en svær tid i foråret.
Vi ser frem til det fortsatte arbejde med at skabe gode og
trygge dagtilbud og skoler for alle vores børn.
Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
Børne- og undervisningsminister

Thomas Gyldal Petersen
Formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg

2

