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Kære Julie Lawaetz  

 

Tak for din mail af 29. oktober 2020.  Jeg forstår af din henvendelse, at 

du er uenig i en kommunal beslutning, der er truffet i Roskilde Kom-

mune om legegrupper for børn i indskolingen. Du skriver, at kommunen 

i samråd med skoleledere frabeder sig, at der afholdes disse legegrupper, 

og du ønsker præcisering af, hvordan legegruppen kan gennemføres i 

overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

 

Skolerne har ansvar for at sikre et godt undervisningsmiljø. Dette er 

uændret, uanset at skolerne må indrette sig anderledes i det daglige grun-

det den nuværende coronasituation. Raske børn må gerne lege sammen 

med andre raske børn. Det er dog en god idé, at børn leger med de 

samme børn, fx et par rigtige gode venner fra skolen eller vejen. Som si-

tuationen er nu, skal man desværre begrænse legeaftaler med børn, som 

ikke plejer at lege sammen. Man skal heller ikke etablere fx trivselsgrup-

per, madgrupper eller legegrupper i skolen heller ikke selvom det er mel-

lem børn i fx samme klasse. 

 

Skolerne må derfor med de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer 

finde andre måder at sikre trivsel på end etableringen af fx legegrupper. 

 

Der kan dog være særlige hensyn til børnenes trivsel, der gør, at man skal 

gøre en undtagelse. Det kan være, hvis et barn er ny i en klasse eller i en 

børnehave. Forebyggelse af smitte skal ikke gå ud over børns mentale 

trivsel eller gøre, at nogle børn bliver ensomme. 

 

Jeg vil derfor anbefale dig at gå i dialog med skolen eller Roskilde Kom-

mune om, hvilke aktiviteter der kan iværksættes for at fastholde fokus på 

trivsel.  
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Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 


