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Særnummer 

- glem corona-tri-

stessen!



Kære læser!

Sådan helt uden for num-
mer får du her en særud-
gave af Duborg-Skolens 
Skoleblad. Tanken er, at vi 
sammen prøver at tegne 
et billede af den historis-
ke situation, vi pt. befinder 
os i, og giver hinanden fif 
og gode råd til, hvordan 
vi bedst kommer igennem 
den. Hvis du føler dig in-
spireret, underholdt eller 
ligefrem glad, når du læser 
denne udgave, så har skri-
benterne nået deres mål.
Så mens vi nu klemmer 
ballerne sammen lidt end-
nu og husker, at hver 
dag bringer os tæt-
tere på afslutningen 
af pandemien: rigtig 
god fornøjelse med 
bladet!

    JE

DUSK vil 

ha‘ dig!
Er du elev, forælder eller ansat ved Du-

borg-Skolen? Har du noget på hjerte, som 

du vil dele med resten af skolen? Så kon-

takt os på jan.eiffert@skoleforeningen.

org, og skriv en artikel om lige præcis det, 

du har lyst til!

Diaries During Covid-19 •  
Undervisningen fortsætter  •  
Heino fikser alt  •  Corona gør 
opfindsomt • Sophia skriver en 
roman •  Kreativitet og samvær 
for alle  •  Pimp din krop under 
corona  •  Når corona er din 
nye bedste ven •  At være ung 
- uden at være ung  • Frihed-
en til at vælge selv • Voldsomt 
skærmforbrug under corona • 
Kryds-og-tværs • Corona-app • 
Ingen ende i sigte...? • 
Corona-digt • Corona-quiz • 
Foto-konkurrence

I dette nummer

mailto:DUSK%40hotmail.de?subject=
mailto:DUSK%40hotmail.de?subject=


25.03.-15.04.

25.03.2020, the last few days have been 
quite calm and boring. My everyday acti-
vities are eating, talking to a few friends 
and watching tv or just sleeping. The most 
exciting activity we can do now is grocery 
shopping and I am excited every time I 
know that today’s the day where we need 
new food. But todays not the day, so the 
only thing left to do, is writing this diary. I 
am feeling fully recovered now that I have 
had enough sleep for the next weeks.

27.03.2020, I went grocery shopping and 
started reading a book. Today is not as 
boring as the other days in the past two 
weeks. The only important thought in my 
head is that I want to see my family and of 
course some of my friends. 

30.03.2020, the weekend is over, but it 
makes no difference. I went to the forest 
in the morning, with my grandpa’s dog. It 
was okay, but at least I have been outside. 
I am about to call my friends and talk to 
them for the rest of the day. I am feeling 
exhausted and I would like to go to school 
again.

02.04.2020, I finished reading my book, 
but I kind of forgot to do the homework 
that I wanted to do. There is nothing to tell 
and I really hope I can stop writing these 
diaries soon. There is no thought on my 
mind, and I am feeling okay.

05.04.2020, I started reading a new book, 
but still my homework got left behind. I 
am not sure if I want school to start again. 

Diaries During Covid-19
I foråret skrev en række elever dagbøger om deres oplevelser under den første 

nedlukning i engelsk-undervisningen. Se en af dem her!

Meme: Philip Schmidt, 11b



borg

Grocery shopping isn’t 
that funny anymore, but 
anyways, it is the best thing 
to do at the moment. I tal-
ked to my friends for eight 
hours today and it really hel-
ped to cheer up my mood. 
I am quite happy today, but 
I still think this situation 
sucks. 

08.04.2020, I finished rea-
ding my book and now I will 
have to start with some of 
my homework. I am irrita-
ted because it really is a lot 
of work that we are supposed to do. The 
only good thing about it is that I know my 
friends haven’t started their work either. 
We are talking to each other for about five 
hours every day and it would be a lie to 
say that it never gets boring. But it is bet-
ter than being on my own. I hope this is 
the last diary I will have to write, because 
I hate it and that’s the only thought on my 
mind right now. 

10.04.2020, once again, I will have to say 
that nothing interesting happened today, 
unless that I have been playing games 
with my family and we went outside to 

go on a very long walk. I looked at the 
homework and I think I should start doing 
anything about it soon. But not today. I 
am feeling good, even if times are hard 
and different at the moment.

13.04.2020, today is a very exhausting 
day, even though nothing happened. It is 
one of the worst ones since everyone is 
staying home. I am tired and I am going 
to watch movies the whole day. Procras-
tination is the word of the day, or better 
said the month and it is okay. Hopefully 
schools will be open soon, or at least I will 
be able to see my friends somehow. 

SKRIV

TIL

DUSK

jan.eiffert@
skoleforeningen.
org



Det er til at mærke, at der ikke er tale om 
helt almindelig skolegang på Duborg-Skolen 

i disse dage. Skolen er fortsat en stor laby-
rint af ensrettede gange og trapper, men det 
har vi nærmest vænnet os til, for sådan har 
det været siden foråret. Samtidig er der dog 
også betydeligt mindre aktivitet i bygninger-
ne, end vi kender det, og det skyldes, at kun 
afgangsklasserne møder op til fysisk under-
visning, det vil sige 9., 10. og 13. årg., som 
er ved at foreberede sig til deres eksamener 
til sommer. Alle andre elever undervises 
virtuelt, og rundt omkring i hele Sydslesvig 
sidder der defor elever, som lærerne gør de-

res ypperste for at give en så almindelig sko-
legang som muligt på trods af pandemi og 

hygiejnebestemmelser. Det er uprøvet land, 
og man må famle sig frem, men der ses også 
en stor iderigdom blandt lærere og elever til 
at få teknikken og arbejdsmetoderne til at 
spille. Selvom der er langt mellem eleverne 
nu, og det sociale liv på mange måder ligger 
i dvale, så tager vi også en masse positive 
erfaringer med os ud af denne krise, som vi 
kan bruge til at udvikle undervisningen med 
og få glæde af, når vi - forhåbentligt inden 
længe - vender tilbage til den almindelige 
undervisning.

Undervisningen fortsætter
- På skolen og derhjemme



Her under nedlukningen kan det godt ske, 
at den ene og anden kommer til at hænge 
lidt med næbbet, og det hjælper heller ikke 
stort, at vi lige nu befinder os i den mørke, 
kolde årstid. For at muntre os alle sammen 
op har 
vores alle 
sammens 
Heino 
derfor 
trodset 
vind og 
vejr og er 
kravlet op 
på toppen 
af skolens 
KR-byg-
ning for 
at skyde 
denne flotte video:

https://www.youtube.com/watch?v=vOhxT-
mbVOzI&feature=youtu.be

Når Heino kravler op på taget på årets kol-
deste dag, så er det for at gøre os glade, så 
skal vi ikke gøre ham glade ved at deltage i 
den snemandskonkurrence, han udskriver i 
den forbindelse?

Der vanker iskolde præmier - se her:

„Hej allesammen, med det passende vejr 
OG et galleri, hvor der er mulighed for at 

udstille de 
bedste af 
de beds-
te, kan 
der kun 
udfordres 
til en SNE-
MANDS-
KONKUR-
RENCE. Så 
kom ud og 
i gang, den 
største og/
eller mest 

kreative snemand bliver præmieret med en 
hjemmelavet is fra Isas Café i Nørregade.
Tag et billede af jeres snemand og send det 
til Stefan Hesse på Intra!“

(Se flere fede tilbud og konkurrencer, der 
skal løfte humøret på skolen, her: https://
artspaces.kunstmatrix.com/de/exhibiti-
on/4438713/duborg-do-it#)

Heino fikser alt - også humøret!

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvOhxTmbVOzI%26feature%3Dyoutu.be
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvOhxTmbVOzI%26feature%3Dyoutu.be
https://artspaces.kunstmatrix.com/de/exhibition/4438713/duborg-do-it%23
https://artspaces.kunstmatrix.com/de/exhibition/4438713/duborg-do-it%23
https://artspaces.kunstmatrix.com/de/exhibition/4438713/duborg-do-it%23
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvOhxTmbVOzI%26feature%3Dyoutu.be


Corona gør opfindsomt

Corona har 
gjort men-
nesket op-
findsomt, og 
første billede 
viser, hvilke 
alternativer 
mennesket 
har “opfun-
det” til at 
opretholde 
glæden for 
biografbesøg, 
nu hvor det 
ikke er tilladt 
at have nær-
kontakt til 
andre men-
nesker. Lidt 
mere person-
ligt bliver det 
så på billede 
nummer to, 
hvor man 
efter en tur 
på restaurant 
skal efterlade personlige informationer 
for at kunne blive kontaktet, hvis der skul-
le være et corona-tilfælde på stedet. Ud 
over det er der pligt til at skulle gå med 
mundbind, og mange steder kan der kun 
hentes mad som “take-away”, og 
selv der skal der bæres mundbind. 
Jeg følger restriktionerne og gør alt 
for at overholde dem. Dog har jeg 
også prøvet at finde på alternati-
ver, som kan ses på det sidste bil-
lede, hvor min kæreste (som også er den 
eneste, jeg rigtigt mødes med i denne tid) 

og jeg sidder i bilen sammen. Vi mødes 
med en ven, som sidder i bilen ved siden 
af. På denne måde er vi 
i hvert fald sikre på, at 
den rigtige afstand kan 
overholdes.

Se her, hvordan Joanne fra 13. årg. klarer sig gennem nedlukningen

Af Joanne Helmer, 
13. årg.



Kreativ flugt fra nedlukningen

Corona… Vi kender den alle, og alle er vi 
trætte af den. Det gælder også mig. Jeg 
ville ønske, at jeg kunne komme tilbage 
til skolen og se 
mine venner, 
ligesom jeg 
ville se dem 
normalt -gerne 
uden mund-
bind, jeg sav-
ner at se deres 
smil. 
Jeg kan ikke se 
noget positivt 
i pandemien. 
Det tror jeg 
ikke, at der er 
mange, der 
kan. I hvert 
fald ikke lige 
umiddelbart. 
Men man skal 
prøve at tænke 
anderledes. At 
tænke ”mellem 
linjerne”. Det 
kan være, at 
du, på grund af al den tid, du har/havde 
til rådighed i denne her periode, er be-
gyndt på noget nyt. Måske har du endda 
fundet en lidenskab for noget, som du 
ikke vidste, at du havde? Måske har du 
fundet et gemt eller glemt talent, som for 
eksempel at tegne eller at synge, som du 
er begyndt med igen?
Hos mig er det at skrive. Jeg har altid godt 

kunne lide at skrive. Da jeg var yngre, 
skrev jeg tit korte historier til min far og 
mor. Det er jeg holdt op med for længe 

siden. 
Nu er jeg be-
gyndt igen. Jeg 
er begyndt at 
skrive min egen 
roman. I starten 
troede jeg bare, 
at det var en lille 
fiks ide, som jeg 
hurtigt ville opgi-
ve igen. Men jeg 
er ikke holdt op. 
Pandemien har 
vist mig, hvordan 
jeg kan få tiden 
til at gå, uden at 
jeg behøver at se 
nogen. Det ænd-
rer ikke noget 
på, at jeg meget 
gerne ville se 
nogen igen, men 

det gør, 
at det er 
lidt nem-
mere at 
holde ud, 
når man har 
noget, som 
gør en glad.

Sophia skriver en roman



Book en billet ud af corona-land

Nu er det blevet februar, og den ene og 
anden vil måske synes, at det snart kan 
være nok med det der corona. Fortvivl 
ikke! Der er søde mennesker på Du-
borg-Skolen, der har stablet en hel række 
sjove, kreative og sociale arrangementer 
på benene for alle, der har lyst til at delta-
ge i det virtuelle rum.

Se selv! Følg linket, og find billederne i 
galleriet - hvert billede repræsenterer en 
tur ud af corona-land. Kom f.eks. til mad-

klub med Anne Mette, spis frokost med 
Heino og tag plads i den filosofiske sofa 
med Lars.

Klik på „Info“ ud for de enkelte billeder, 
så kan du se en beskrivelse af de enkelte 
aktiviteter, du kan deltage i. Alle er meget 
velkomne!

https://artspaces.kunstmatrix.com/de/
exhibition/4438713/duborg-do-it#

Kreativitet og samvær 
for alle!

https://artspaces.kunstmatrix.com/de/exhibition/4438713/duborg-do-it%23
https://artspaces.kunstmatrix.com/de/exhibition/4438713/duborg-do-it%23
https://artspaces.kunstmatrix.com/de/exhibition/4438713/duborg-do-it%23


Vi ved alle sammen, at corona på mange 
måder har ændret vores liv. Vi har ikke 
måtte mødes med venner eller kunne ikke 
se vores familier. Men corona gav os også 
muligheden for nye hobbyer eller vaner. I 
starten af corona sad jeg ofte bare foran 
min bærbare. Jeg deltog i onlineunder-
visningen, lavede 
lektier og hjalp 
mine søskende 
med deres. Men 
selvom det var en 
rutine, kunne jeg 
ikke lide den.
 
Min ide var at 
starte med at dyr-
ke motion. Under 
corona kunne jeg 
ikke danse, og 
derfor begynd-
te jeg at dyrke 
kardio- og mus-
keltræning. Jeg fandt inspiration i forskel-
lige Youtube-videoer, som viste brugen af 
forskellige redskaber hhv. fokuserede på 
bestemte dele af kroppen. F.eks. er der vi-
deoer, hvor man kan træne til Disney-mu-
sik. Det hjalp mig ofte, fordi det aldrig 
blev kedeligt, og man kom i godt humør.
I starten havde jeg problemer med at 
finde en fast tid, men så brugte jeg tiden, 
jeg ellers plejede at bruge til at køre i bus. 
Sådan fik jeg styr på min hverdagsrutine 
og var også fysisk aktiv. 

Efter ikke alt for lang tid kunne jeg også 
mærke nogle resultater. Jeg havde mere 
energi, kunne bedre koncentrere mig og 
var mere tilfreds med mig selv sidst på 
dagen. 
Det hjalp mig meget at se disse små re-
sultater og senere også fysiske resultater, 

idet jeg tabte mig 
og havde stær-
kere definerede 
muskler. Noget, 
der motiverede 
mig, var forestil-
lingen om, at jeg 
ville være et lidt 
andet mennes-
ke efter coro-
na-tiden. 

Selvom det gik så 
godt, havde jeg 
også perioder, 
hvor jeg havde 

problemer med at finde tid og derfor kun 
dyrkede det uregelmæssigt. Ligesom der 
var tider, hvor jeg slet ikke fandt tid til at 
lave noget.
Nu for tiden passer jeg min træning, men 
der findes også dage, hvor jeg ikke har tid 
nok, fordi jeg ikke mere kan spare den tid, 
jeg bruger til at køre med bussen, siden 
skolen startede igen.
Alligevel skal man aldrig give op. Man skal 
bare starte igen, og med tiden bliver det 
nemmere og nemmere. 

PimP din kroP under 
corona



Når corona er din nye 
bedste ven

Fester igennem På Facetime

Vi elsker at holde en 
god fest! At møde venner og nye men-
nesker! Drikke en øl eller to. Hygge… 
meeeeeeeennnnn corona er lige for tiden 
vores bedste ven. Vores nye bedste ven 
bryder sig ikke om andre mennesker. Når 
man har sådan en ny ven, skal man lære 
at omgås denne nye situation og finde 
alternativer. 
Ud over det er vores nye bedste ven 
genert og ikke så vild med at møde nye 
mennesker og prøver altid at holde af-
stand og gemmer sig bagved et mund-
bind. Derfor gør vi det samme. Vi holder 
afstand, gemmer os bagved et 
mundbind og møder vores ven-
ner via skærmen.
Der er forskellige muligheder, 
hvordan man bedst muligt kan 
udnytte skærmen. Der er for 
eksempel forskellige apps, som 
tilbyder videochats, hvor man 

kan se hinanden. 
En af de mest brugte apps er FaceTime. 
Der er mange, som måske tænker, at det 
ikke er det samme som at mødes i real 
life, og at det ikke er lige så sjovt. Men 
man burde give FaceTime en chance. Man 
dømmer alt for hurtigt uden at have prø-
vet det. 
Så hvornår burde man afprøve FaceTime? 
Måske når man er trist? Nej, det bedste 
er at afprøve det til fødselsdage eller 
andre vigtige begivenheder, som man 
har glædet sig til. 

Annalena, Charlotte, Kim Mia og Merit 
har prøvet at holde Charlottes 20. fødsels-
dag over Facetime. Der var planlagt en 
kæmpe fest, men vi syntes ikke at det var 
rimeligt at mødes fysisk, restriktionerne 
taget i betragtning. Så vi blev inviteret til 
en mindre FaceTime-fødselsdagsfest.
På den måde er det muligt at holde fød-
selsdage og andre vigtige begivenheder 
på afstand. Det er måske ikke det samme 
som det vi kender, men det er det, der 
minder mest om normaliteten.  
Så husk at holde afstand, så vi snart kan 
mødes IRL igen!

Af Meret, Kim Mia og 
Charlotte, 13. årgang



Lige som i de fleste konflikter og kriser 
stiller folk sig det spørgsmål: ”Hvem bærer 
skylden?”.
Dette spørgsmål er næsten umuligt at få 
svar på.

I morges åbnede jeg mine Snapchat-memo-
ries. Jeg så et billede af mig og en fremmed 
pige, jeg en gang mødte på et toilet, hvor 
vi begge to ville få lidt vand i ansigtet, fordi 
vi var så forpustede. I dag er det et år si-
den, at jeg stod gennemblødt i sved i min 
yndlings-technoklub i Hamborg og danse-
de til god musik uden at tænke over, hvad 
det nu lige var, jeg skulle aflevere til min 

tysklærer, eller hvorfor jeg fik skældud af 
mine forældre nogle dage siden. Pigen og 
jeg er stadig venner. Jeg 
har mødt mange men-
nesker på lignende måde 
før pandemien, men 
siden vi ikke længere må 
noget som helst, bruger 
jeg mine dage på at være 
alene og forberede mig 
på min studentereksa-
men. At jeg er mere fo-
kuseret på skolen, er det 
eneste gode ved den “nye” situation. 
Pandemien er alt for kompleks til at man 
kan finde nogen, som er skyld i det hele. 
Sikkert er der nogle unge mennesker, som 
fester hemmeligt, men på samme måde er 
der også mange voksne, som protesterer i 
store grupper uden at have masker på for 
at gøre opmærksom på de konspirations-
teorier, de tror på. Jeg må sige, at vi faktisk 
er ret god til at bide tænderne sammen og 
lytte til det, regeringen siger. Det er meget 
nemt for de voksne at give os skylden, for 
de har jo allerede oplevet alt det, vi egent-
lig skulle have oplevet i det forgangne år. 
Jeg er blevet atten i den første nedlukning. 
Jeg sad sammen med mine forældre til no-
get aftensmad, gik tidligt i seng og har ikke 
klaget en eneste gang, fordi jeg ved, at der 

At være ung 
                      - uden at være ung

Af Penele Hey-
dorn, 13. årg.

De unge fester videre uden dårlig samvittighed, siger 
mange. I virkeligheden opgiver en hel generation deres 
ungdom under pandemien.

Foto: Lara Schelke, 13a



er familier over hele kloden, som har mis-
ter deres eksistensgrundlag og har det me-
get værre end mig på grund af situationen. 
Selvfølgelig er der ingenting, jeg ønsker 
mig mere end at være fri igen, men jeg tror 
også at man hellere skulle se på, hvad der 
findes af løsninger end at give nogen skyl-

den for det hele, for det fører ikke til noget 
som helst.

Slip for matematik eller tysk på A-niveau

Gymnasiet i både Danmark og Tyskland 
består traditionelt af en fagrække med kun 
få muligheder for individuelle valg, når man 
ser bort fra profilfagene samt kunst/mu-
sik og filosofi/religion. Som noget helt nyt 
har Du-
borg-Sko-
len dog 
nu fået 
grønt lys 
fra Skole-
forenin-
gens 
styrelse 
til at give 
eleverne 
unikke 
mulighe-
der for 
at tone 
deres 
gymna-
sieforløb i forhold til den enkeltes interesser 
og karrieremuligheder. Det vil derfor fremo-
ver blive muligt selv at bestemme, om man 
ønsker matematik eller tysk på A-niveau - et 
ønske, mange har næret i længere tid, og 
som nu bliver til virkelighed for Duborg-Sko-
lens elever. Der arbejdes endvidere på en 

oprettelse af en HHX-profil på Duborg-Sko-
len - en form for merkantil studentereksa-
men, der forbereder eleverne til studium 
og karriere indenfor handel og økonomi, og 
som kan sammenlignes med det tyske „Wirt-

schaftsa-
bitur“.

Opret-
telsen 
af HHX 
samt 
andre 
nye, 
spæn-
dende 
profiler 
afhæn-
ger af 
de valg, 
eleverne 
træffer, 

når de starter i 11. årg. på Duborg-Skolen, 
men friheden til at gå sin egen, individuel-
le vej er markant øget med udmøntningen 
af den nye gymnasiereform, som styrelsen 
altså netop har godkendt, og som ligele-
des søges godkendt i ministerierne i Kiel og 
København.

Friheden til at vælge selv...



I corona-tiden er vores 
skærmforbrug blevet 
endnu højere, end det allerede var i for-
vejen. Vores moderne, teknologiske udstyr 
giver os mulighed for at være på fx mobilen 
hele tiden.     Når man ser tilbage, var man 
tidligere nødt til at tænde for skærmen 
derhjemme, og man havde ikke mulighed 
for at tage den med. Ovenikøbet har vi nu 
flere end kun en skærm, som vi bruger til 
dagligt. 
At vores forbrug under corona 
stiger så voldsomt, skyldes, at vi er 
derhjemme næsten hele tiden, og 
der er ingen mulighed for at mødes 
med vennerne. I denne tid er man-
ge apps blevet mere populære, og 
dermed tilbringer vi mere tid foran 
vores skærme. Disse apps eller spil 
har en høj afhængighedsfaktor, 
fordi de er bygget op på den måde, 
at det er let at opnå succes i spillet. 
Denne succes giver så igen nye mu-
ligheder i spillet. Sådan er det i de 
fleste populære spil. 
Alligevel er det ikke kun spil, der 
er skyld i denne stigning i vores 
forbrug. Det er for det meste også 

de sociale medier som fx Instagram, 
TikTok eller Facetime. Mens Facetime 
hjælper med at kunne se ens venner, 
skaber Instagram eller TikTok en vis 
afhængighed. 
På den anden side må man også 
sige, at det ikke er let at undslippe 
skærmen i disse tider. Den teknolo-
giske udvikling med forskellige apps, 
programmer og den generelle digita-
lisering er en stor fordel i tider som 

disse med hjemmeundervisning, men den 
tvinger også børn og unge til at blive hæn-
gende foran skærmen. 
Et mindre problem i denne sammenhæng 
er det, at nogle ikke kan styre deres forbrug 
af sjove videoer i stedet for at deltage i de 
forskellige Teams-møder. Hovedproblemet 
er, at børn i alderen af 8-14 bliver hjemme 
og placeres foran skærmen i stedet for at 

Voldsomt skærmforbrug 
under corona

Jörn Gilde, 
13. årg.

Jonas Küthe, 
13. årg.

Julia Friedrichsen, 
13. årg.

Foto: Teja Milcinovic, 10. årg.



gå i skole. Forældrene har heller ikke tid 
længere. De går ikke ud med børnene eller 
leger med dem, i stedet vil de hellere købe 
den nyeste iPhone, iPad eller PlayStation til 
dem, så de kan underholde sig selv. 
Dette medfører en mindre indsats fra 
forældrenes side, som så til gengæld opnår 
mere tid til sig selv.
Hvorfor gør de det? Måske har de et kræ-
vende arbejde, eller de er generelt stærkt 
karriere-fokuserede. Om det vil medføre 
skader og i hvilket omfang, vil vi sandsynlig-
vis først opdage, når det er for sent. 

Vores skærmtid på vores mobiler er altså 
alt for høj. Med spil, sociale medier og 
apps, som vi har brug for i onlineunder-
visningen, kommer man ret hurtigt op på 
en skærmtid på 7-9 timer om dagen. Det 
er 7-9timer, vi spilder foran skærmen hver 
dag! 
Skulle vi ikke se, om ikke vi kunne mindske 
denne enorme skærm-
tid? Tilbringe mere tid 
med vores familier, 
eller bare gå en tur 
udenfor, læse bøger etc.?

Af Zoe, Christin, Line, 
Jamie - 13. årg.

Serier, du burde kende efter corona lockdown, fordi de distraherede dig under den virtuelle 
undervisning 

 



Foto: Bundesregierung

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dde.rki.coronawarnapp%26hl%3Dde%26gl%3DUS
https://apps.apple.com/de/app/corona-warn-app/id1512595757
https://kurzelinks.de/g0j6


Ingen ende i sigte…? 

I Berlin sidder Angela Merkel og prøver på 
at åbne skolerne og børnehaverne hurtigst 
muligt. Problemet er bare smittetallene. Lige 
for tiden er det 
bare alt for risi-
kabelt at genåb-
ne skolerne for 
alle klasser, når 
smittefaren er så 
høj. Imens ople-
ver vi, der går 
i skole, specielt 
afgangsklasser-
ne og dem, som 
kommer i disse 
klasser næste 
år, delvist pro-
blemer med at 
indhente det stof, 
som er blevet gennemgået under nedluknin-
gen. 
Fjernundervisningen er på papiret måske 
den bedste løsning i situationen. Eleverne får 
i det mindste mulighed for at få den under-
visning, som de ellers ville gå glip af. Men i 
praksis er der også problemer. Hvis man har 
idrætsundervisning i de første to timer, kan 
man hurtigt blive fristet til hellere at sove en 
lille smule længere end at starte på et styrke-
træningsprogram. 
Men ideen med det hele er jo, at alt kan blive, 
som det var før corona-pandemien. Hvis vi 
alle holder os til reglerne og bevarer vores 
håb på, at vaccinen vil skabe den forventede 
flokimmunitet.
Indtil det er sket, er der flere muligheder for 
at underholde sig selv for at komme igen-

nem denne tid. For eksempel kunne man, 
som afveksling til normale fester, mødes på 
Zoom og prøve på at glemme at man ikke 

sidder ved siden 
af hinanden. Det 
skulle ikke være 
noget problem, 
hvis man har 
drukket den ene 
eller anden øl. 
Især, hvis man 
samtidig starter 
en partysession 
på Spotify, så 
man hører den 
samme musik 
samtidigt. 
Tiden er også 
godt til at reflek-

tere over ens eget liv. Måske kan man starte 
på at dyrke sport eller bare indføre en fast 
dag, hvor man går en tur. Naturligvis skal 
man have motivationen, men når man ikke 
rigtigt har noget andet at gøre, kunne man 
jo overveje, hvad der i sidste ende giver en 
mere. En løbetur eller fem timers Netflix? 
Det er så op til en selv.
Hvis 
det så 
sta-
dig er 
kede-
ligt, er 
der jo 
mas-
ser af 
serier 

Det er formodentlig en følelse, som vi alle har lige for tiden. Politikerne for-
længer nedlukningen igen og igen, og det føles, som om tallene forværres for 
hver uge, der går. 

Morten Reimer, 
13. årg.

Bennet Jensen,  
13. årg.



Følgende tekst er produceret i 13e’s tysktimer med DB. Opgaven lød på at skrive en tekst i 
naturalistisk stil omkring emnet: hverdagssituationer i en corona-tid.

og film på Netflix etc. Der kunne man også 
starte en seriemaraton med sine venner. Det 
giver langtfra den samme følelse, som når 

man sidder sammen i virkelig-
heden, men i vore tider er det 
måske det bedste alternativ. 
PS: Friends er tilbage på Net-
flix. For dem som ikke har set 
at den er tilbage…
Konkluderende kan man sige, 
at vi alle har det svært med at 
komme igennem corona-pan-
demien. Der er nogen, der har 
det værre end andre, men vi 
sidder alle sammen i den sam-
me båd. Når vi alle arbejder 
sammen, kan vi vinde imod 
corona. Man siger jo: ”Hå-
bet dør til sidst”, og hvis man 
gav op allerede nu, så havde 
coronaen vundet. Vi ønsker 
alle at komme til at feste igen, 
men det fungerer kun, hvis vi 
holder sammen. Der er lys for 

enden af tunnelen!

Foto: Carina Pedersen

Tegning: Collin Eggert, 13. årg.



 

Dengang, jeg var et host fra et fjernt land,
Sad jeg i halsen på en gammel mand.
Han fik mig af en ung fyr,
Som var del af et eksperiment.*
Men sig mig engang,
Er det så en kompliment?
At gå fra et ungt til et gammelt dyr?
Ingen ved, hvem jeg er,
Eller om jeg smitter jer...
Giv mig et svar, hvis du -
Hov, den sad galt
Host, host, host,
Vi ses på hospitalet.

-LRL

Af Linnea Ravnsbjerg 
Liedtke, 11. årg.

Corana-digt 
Dengang jeg var...

*DUSK serviceinfo: En udbredt, men modbevist teori på nettet går ud på, at corona stammer fra et kinesisk laboratorium.



DUSK: Den store CORONA-QUIZ

Hej alle sammen, da I jo alle sidder derhjemme og keder jer, har vi her 
en lille quiz til jer. Vi har tænkt os, at I nok har glemt en eller to ting 
om skolen, fordi I jo ikke har været her et stykke tid.

God fornøjelse!

Af Collin Eggert og Tjorben Heckel, 13. årg

1.  Hvilken farve har vandhanerne på toilet-
terne?
a. Hvid
b. Guld
c. Sølv

2. Hilken figur står foran nybygningen?
a. En svane
b. Slet ingen
c. En papirbåd af sølv

3. På hvilken vej ligger Duborg-Skolen?
a. Ritterstraße
b. Duburger Straße
c. Schlossstraße

4. Hvor mange smartboards har skolen ca?
a. Under 45
b. 45-50
c. I hvert fald over 50

5. Hvad hedder kantine-damerne?
a. Sabine og Nicola
b. Sabine og Nicole
c. Susanne og Nicole

6. Hvad hedder elevernes wifi?
a. Asgaard
b. Midgaard
c. Udgaard

7. Hvor på skolen kan man finde disse bille-
der?
a. I et klasselokale på 2. sal / på 1. sal ved 
bagindgangen
b. I fællesarealet ved 13. årg. område / ved 
toiletterne
c.   Ved toiletterne / i fællesskolen på 2. sal.



8.  Hvad hed skolens første rektor?
a. Andreas Hanssen
b. Ebbe Rasmussen
c. Knud Fanø
 
 
 
 
 
 
9. Hvor mange etager dækker elevatoren 
ved siden af toiletterne?
a. 4
b. 5
c. 6

10. Hvilken farve har installationskunsten i 
midten af skolen?
a. Turkis
b. Blå
c. Violet

4. Hvilket lokale er størst?
a. Prøvesalen
b. 334
c. 223

Meme: Philip Schmidt, 11b



dusk - Fotokonkurrence
Her ser du deltagerne i DUSK‘s corona-foto/meme/billedkonkurrence. Hvilket 
billede, synes du, udtrykker den nuværende situation bedst og skal vinde 
kampen om et gavekort til kantinen? Skriv til jan.eiffert@skoleforeningen.org 
og stem på din vinder!

Meme: Philip Schmidt, 11b

Corona-juletræ: Vladyslav Khmelnytskyi, 
11. årg

„Kok på vej på arbejde - der 

laves kun mad ud ad hu-

set...“ 

Maj Heinrich, 11. årg.

Kollage: Joanne Helmer, 13. årg.



Tegning: Collin Eggert, 13. årg.

Foto: Lara Schelke, 13a

Meme: Philip Schmidt, 11b

Foto: Teja Milcinovic, 10. årg.


