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I modsætning til mange andre begivenheder, kan en vogntur og et
studentergilde ikke udskydes, da følelsen og energien, det giver én at få en
studenterhue på hovedet, ikke kan gengives et år efter

Klumme.

Student under corona
Emma Gellin
2020 blev for mange et år hvor intet
gik som planlagt. Året hvor sommerferien gik i vasken, brylluppet og
konfirmationen blev udskudt, og
sabbatårs-rejsen endte brat. For os
som blev studenter tog tingene også
en drejning, da de mange traditioner og festligheder blev udfordret af
de begrænsede forsamlingsforbud
og mange som var skræmte af den
ukendte corona-pandemi.
Det at blive student er for de fleste
elever en stor ting, som indebærer
en masse traditioner og festligheder.
I modsætning til mange andre begivenheder, kan en vogntur og et studentergilde ikke udskydes, da følelsen og energien, det giver én at få en
studenterhue på hovedet, ikke kan
gengives et år efter.
Det er nu, man er færdig, og nu
man er klar til at kunne blive fejret
med god samvittighed og nyde sine
venner og klassekammeraters selskab inden alle ender i hver sin del
af verden, og skal arbejde eller studere videre.
Men på trods af Covid-19 virussen
kom flyvende og lukkede Danmark
ned fra den ene dag til den anden,
mener jeg ikke vores studentertid
blev ruineret. Den har nok i virkeligheden ikke været så anderledes fra
normalen, da vi i sidste ende fik lov
at køre studentervogn og blive modtaget af vores familie i skolegården
efter den sidste eksamen.
Den største ændring har nok i virkeligheden været eksamenerne.
Normalt skal man i 3.g op i 7-8 eksamener, men i år slap vi afsted med
kun tre, hvor af de to var skriftlige og
en mundtlig forsvarelse af en projektopgave. Det sædvanlige eksamenspres var altså ikke noget, vi oplevede på samme måde. Jeg tør godt
indrømme, at de mange ellers skemalagte eksamener gav koldsved og
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fik én til at se en enkel fordel ved de
ellers mange restriktioner, den
ukendte virus havde medbragt.
Dog er jeg overbevist, om at vi er
mange, som har savnet, at barer og
diskoteker har haft åbent til sent ud
på natten, da det har været dér, man
førhen har afsluttet de fleste dage i
studenterugen. Ikke desto mindre
har folk gjort en ekstra indsats for at
skabe private festlige arrangementer
i haverne og rundt omkring i stuerne.
Da Covid-19 kom til Danmark og

satte alting på standby, havde jeg ikke turde håbe på at vores studentertid ville blive så vellykket og til dels
normal. Måske blev den ikke helt,
som man i mange år havde ønsket
og glædet sig til, men værre er det
bare heller ikke. Jeg tager virkelig
hatten af for de mange gymnasier og
folk som har kæmpet for, at vi som
studenter skulle få en så god og traditionel studentertid som muligt.
Jeg kan sagtens forstå, hvis nogen
har synes, at vi som gymnasieelever
har opført os hyklerisk i forhold til

at få vognkørslen gennemført. For
udadtil kan det da virke latterligt og
meningsløst at have 20-30 stive unge
på en grim vogn som synger Pattesutter, mens promilen ikke længere kan tælles.
Men at få lov til at køre rundt en
hel dag med ens klassekammerater,
som man har tilbragt de sidste tre år
med og ikke længere vil komme til
at se dagligt, er en perfekt måde at
afslutte gymnasiet på.
Et fladt eksamensbevis havde alene ikke virket særlig mindeværdigt.

Plejehjem.

DF og værdig ældrepleje
Jørgen Bodilsen, Snerlevej,
Helsingør
Karin Claudia Steimberg,
Kelleris Vang, Espergærde
Vi vil godt takke DFs Marlene Harpsøe for hendes svar
på vores indlæg.
Vi mener, at vi skal sikre
anstændige forhold for vo-

res medborgere. Dårlige forhold på vores plejehjem
skyldes til dels nedskæringer
på budgetter. Senest har sagen fra Århus vist uværdig
og uacceptabel behandling
af ældre, Vi mener, at man
skal finde frem til en model
med en uvildig instans og
tilsyn. Så det ikke kun er

dem, der har et netværk af
familie eller venner, der kan
få sager frem i pressen, hvorefter den ansvarlige politiker
blandt andet i denne sag endelig reagerer efter flere års
klager fra familien.
Her er vi uenige med Marlene Harpsøe, der mener, at
eventuelle problemer kom-

mer frem ved at spørge ledelsen om alt er i orden. Det
fremgår af sagen, at familien
adskillige gange har kontaktet både ledelsen, kommunen og den ansvarlige politiker uden at noget skete. Derfor mener vi, at der skal en
uvildig instans henover.
Sagen fra Århus, nu med

en lang række påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed,
viser, at selvom Jette Skive,
DF, er politisk ansvarlig, så er
ældreplejen det pågældende
sted ikke god nok overhovedet.
Så vi forstår ikke Marlene
Harpsøes forklaring omkring fogedforbuddet. Sådan

et påbud falder ikke ned fra
himlen, men fordi nogle
kræver det, og i dette tilfælde var det den afdeling, som
DF politikeren Jette Skive er
rådsformand for. Så mon ikke, hun er blevet spurgt inden der blev nedlagt fogedforbud.

