
Dagbog, 20-4-2020 
 
Nu er det mandag den 20 april 2020 og der har nu været en virus der hedder coronavirus i 
Danmark i over 4 uger, der gør så vi ikke kan komme i skole.Så vi er nødt til at blive hjemme 
og have hjemmeundervisning for ikke at smitte hinanden.For mig foregår det sådan at jeg 
står op klokken 07:40  så spiser jeg morgenmad og så er klokken nok mellem 07:50 og 
08:00 efter jeg har spist morgenmad, så går jeg ind til min computer og tænder den og går 
ind på Rønde Privatskoles elevintra og kigger hvad jeg skal lave i dag idag stod der at vi 
skulle lave en dagbog hvor vi skulle mødes på googlemeet klokken 09:00 med hele 8 årgang 
på Rønde Privatskole hvor vi fik af vide at vi skulle lave en dagbog om hvordan det er at 
have hjemmeundervisning og hvad vi laver det er jeg laver på en normal dag bare med 
forskellige lektier .Nu har jeg siddet her hjemme i over en månede og nu er jeg ved at kede 
mig rigtigt  meget  fordi det er det samme jeg laver hver dag og det er ved at være kedeligt 
at være sammen med min søster og min mor og far hele dagen og der sker jo ikke noget 
som ligefrem er spændende når man ikke må mødes og snakke  eller lave noget af som 
man plejer . Før kunne man jo fx. tage på en tur ud og se noget eller tage på ferie til et andet 
land. Hvad gør dig glad jeg bliver glad ved at kunne fx. cykel en tur eller være udenfor. Hvad 
plejer du at lavede i din fritid - og hvad laver du nu, når du har fri?  Jeg plejede at køre cross 
og cykel en tur med mine venner eller spille på pc eller Ps4. Beskriv din hverdag lige nu 
under nedlukningen. Jeg sover, laver lektier, spiller og og cykler. Hvad er dit højeste ønske? 
At kunne få en kæmpe cross bane derhjemme i baghaven så jeg kan køre på min crosser nu 
hvor banerne er lukket. Hvad betyder nedlukningen for dig og din hverdag? At jeg ikke kan 
være sammen med mine venner i min fritid. Hvad synes du, er godt og skidt ved 
nedlukningen? Det der er skidt ved nedlukning er  at man ikke kan være sammen med sine 
venner i skolen og mødes med min klasse og det der er godt er at man kan sove lidt 
længere Hvordan tror du din hverdag ser ud om et halvt år? Tror på der er nogle 
eftervirkninger af corona og at vi ikke lever/opføre os som før corona kom til Danmark. 


