
Den gule seddel 
Med kroppen lænet ind over bordet, med dampen sivende op fra min lyserøde kop Nescafé, og de 

hårdkogte æg, der i et splitsekund blev glemt i farten, sidder jeg med et tomt blik, stirrende lige ned i 

den sorte balje, hvori jeg hælder en sjat mælk. ”Jeg gider ikke i dag!” tænker jeg næsten højt. I min 

højre øjenvig ser jeg en gul seddel falde langsomt til jorden. ”Pis” råber jeg, ”jeg vidste, jeg havde 

glemt noget”. Det var i dag, eleverne skulle have haft deres karakterer for deres matematikopgave. 

Stresset, svedende og tør i munden efter det hårdkogte æg, griber jeg efter sedlen. Sveden fra min 

hånd får det ellers i forvejen utydelige håndskrift til at blive endnu mere uklar, og jeg folder sedlen i 

min lomme. På et splitsekund, er den glemt igen. Borte. Ligesom tanken om afleveringerne. De 

ligger stakket, foldet og klar på mit skrivebord. På vej ud ad døren komme Ida, min søde kone, ud fra 

badet. Hun ser mig lige i øjnene, kysser mig og siger ”God arbejdslyst, skat!” ”Ih tak” får jeg sagt, 

langt mere ironisk end det var meningen. 

Med indtørret savl i den ene mundvig, dynen trukket helt op over hagen og stirrende op i loftet, er 

min første tanke ”Nej, hvor jeg ikke gider i skole i dag.” Jeg forsøger, dog uden af få armen helt op 

over dynen, da den kølige morgenluft har lagt sig som et køligt tæppe på min dyne, at fjerne det 

sidste sPunask i øjenkrogen. Så lang som en ottende klasses dreng nu kan være, strækker jeg mig, og 

opfatter langsomt min mors stemme ”Gustav, du skal op nu. Jeg har gjort morgenmaden klar.” ”Jaa 

mor,” får jeg sagt, kun så hun lige akkurat kan høre det. ”Godmorgen, har du sovet godt?” lyder 

sætningen, som jeg bliver mødt af, da jeg langsomt, og stadig med det indtørrede salv siddende i den 

ene mundvige, træder ind i køkkenet. ”Tjah.. hvorfor er det vi absolut skal i skole? Jeg lærer ikke 

noget jo” får jeg sagt. ”Det skal nok blive en god dag” siger min mor i et forsøg på at opmuntre mig, 

men med den der halvt nedtrykte stemme, hun har haft den sidste tid. Hun placerer tallerkenen med 

morgenmad foran mig. Duften af nybagte boller møder min næse, og jeg tager med sløve bevægelser 

fat i den ene halvdel af bollen. Smør og ost og marmelade. Min favorit. 

”Lars, kan du ikke lige afløse i 10 minutter for mig. Jeg har et forældrepar der ringer angående Sofie 

og hendes åbenbart dårlige karakter”, udbryder Ulla. Jeg står og stirrer på den ellers automatiske 

kaffemaskine, hvor jeg som alle andre dage, trykker på sort kaffe med mælk. ”Jo da” får jeg 

formuleret, med en tone og en gestikuleren, der får mit ellers sarkastiske svar til at antyde, at jeg 

rigtig gerne vil ind til 7.B.  

I min egen lille indelukkede boble, bliver jeg pludselig forstyrret af et tag i døren. ”Hejsa” siger Ulla 

imens hun smilende og glad bevæger sig ind i klassen. ”Tusind tak for hjælpen!” ”Du ved, at jeg 

altid vil hjælpe dig, Ulla” får jeg sagt med et smil. Endelig kan jeg komme ud. Jeg er lettet, i en 

sådan grad, at var tyngdekraften ikke til stede, vil kun loftet holde mig tilbage. ”Hvor ser du træt ud 

min ven” siger Ulla, da jeg passerer hende på vej ud ad døren. ”Har du det okay?” Hun ser intens på 

mig. ”Jeg klarer mig som altid” siger jeg og ler med en tone så falsk, der vil få selv døve til at holde 

sig for ørene. Med rask gang, nærmest småløbende, går jeg med forvirret ansigtsudtryk mod de 

længeventede matematikafleveringer. Men vent lige lidt. Hvad var det Ulla sagde? ”Hvor ser du træt 

ud” og ”Er du okay?”. I et splitsekund føles det som om, tiden står stille. Har Ulla lige læst mig som 

en åben bog? Er jeg okay? Selvfølgelig er jeg det. Eller…? Mine tanker flyver rundt som 

karamellerne på sidste skoledag, og det er netop i denne sindsforvirrede tilstand, det går op for mig, 



at Søren stadig ikke har reageret på den bekymring, jeg informerede ham om. ”Der er noget med 

hende Ninna, og jeg er bekymret for hendes trivsel og læring.”  

Med min hoodie trukket godt op over hovedet, mine airpods i ørene og blikket rettet mod gulvet, 

bliver jeg skubbet til af Marcus. ”Hvad så Gustav, har du spillet computer hele natten, du ser sgu 

ikke for frisk ud” siger han med et grin. Marcus er min bedste ven. ”Har du hørt, vi skal spille 

fodbold til idræt, jeg håber vi kommer på hold sammen!” Imens jeg pakker mine airpods ned i etuiet, 

ser vi Ulla tage fat i Lars, der forvirret går ind i 7.b. ”Tror du vi får vores afleveringer tilbage i dag, 

det har virkelig varet længe nu” siger Marcus. ”Lars har sgu været lidt sløv her på det sidste, hva’?” 

”Jeg havde helt glemt de afleveringer” får jeg sagt, mens vi ankommer til omklædningsrummet ved 

idrætshallen. 

Med strittende vådt hår, røde kinder og en t-shirt der, efter vores ihærdige forsøg på at komme 

hurtigst muligt ud af omklædningen, har fået en plamage på ryggen, bevæger Marcus og jeg os ned 

mod klassen. På vej op mod klassen, møder vi Lars, som ikke reagerer på vores hilsen. ”Han er nok 

kommet i tanke om de afleveringer” siger jeg, og vi fortsætter mod klassen. 

Ude af stand til at fornemme tid eller rum, står jeg nu med blikket plantet mod 

matematikafleveringerne. ”Hej Lars” siger Morten fra hans skrivebord overfor. Morten og jeg er i 

lærerteam i 8.B. Han er klasselærer. Han er den eneste i lokalet. Til trods for at skrivebordene står 

over for hinanden, er de, at dømme ud fra udseende, som nat og dag. Mortens skrivebord er nydeligt 

og rent, med kun få ting på bordet. Jeg kigger rundt på mit eget skrivebord, der, den seneste tid, mest 

af alt har lignet drengens værelse derhjemme: organiseret rod, som sønnike nok vil kalde det. Lyden 

fra Mortens computerskærm, der smækkes i, vækker min opmærksomhed.  Morten smækker aldrig 

sin computerskærm i på den måde. Helt uden omsvøb siger Morten ”Hvad er det der trykker Lars, du 

har noget på hjerte?” Lige så uforberedt som en rotte i en smækfælde ser jeg på Morten et kort 

øjeblik, og sætter mig så tungt på min kontorstol. Med opgivende stemme siger jeg. ”Det er stadig 

min bekymring for Ninna, der fylder.” Morten slår armene over kors og siger med forurettet stemme. 

”Det er dæleme også for dårligt! Jeg synes vi efterspurgte det til sidste ugemøde? Det er da en 

skoleleders ansvar at få indkaldt til sådan et møde?” Morten ved godt, at jeg er enig med ham, og at 

jeg de sidste uger, har været rigtig opmærksom på Ninna. ”Nogle gange er det som at tale til en dør, 

der er ingen respons. Det er vildt frustrerende! Det gør altså noget for lysten til at tage på arbejde!” 

siger jeg.  Morten nikker ”Vi ordner snart det hele selv.” Imens mine tanker kredser om Ninnas 

situation, mærker jeg et fast greb om min skulder. Det er Morten der har rejst sig fra sin plads. ”De 

afleveringer har vist også ligget der længe nu. Jeg giver dig en hånd, så du kan få dem afleveret her 

om 45 min.” 

Mens duften af müsliboller og rugbrødder breder sig i klasselokalet, finder jeg fra min skoletaske, 

den Tupperware madkasse, hvor min mor så sødt har lagt 4 skiver rugbrød, og min matematik bog 

frem. ”God dag” står der på en gul seddel, hun har sat på låget. ”Vi skal sikkert bare sidde og regne 

selv igen i dag, uden at få nogen hjælp” siger jeg, mens Marcus, der altid er min siddemakker, 

gnasker sin müslibolle nummer to færdig. ”Det håber jeg ikke, jeg fatter ikke en skid, og jeg lærer 

ikke noget, når vi bare skal sidde selv.” ”Der står jo ikke Einstein i panden på nogen af os to, så det 

kunne være rart med lidt hjælp, som han har gjort før hen” smågriner Marcus, så der falder krummer 

ud af hans mund. ”Marcus får mig til at grine lidt, og jeg bliver mindet om, at jeg engang godt kunne 

lide at lave de opgaver, vi fik, fordi jeg lærte noget af det, når Lars hjalp ved vores bord. Lars er den 



slags lærer, der altid kommer med en dumsmart kommentar, som vi alle i klassen kan grine af. Det er 

længe siden, og det var med til at skabe en god stemning, når han kom med netop disse. 

45 minutter senere skal jeg undervise 8.B i matematik. De kan endelig få deres længeventede 

afleveringer, fordi Morten gav en hånd med. Jeg går med målbevidste skridt mod 8.B. Min krop føles 

så afslappet, at selv den søvnige teenager, jeg passerer, ser stresset ud. ”Lars, Lars, får vi vores 

afleveringer tilbage i dag!?” råber tre piger, der løber mig i møde. ”Du lovede os det sidste gang.” 

Med et smil på læben, og en følelse af succes, går jeg sammen med pigerne, der ikke kan være i 

deres egne kroppe af bare spænding, ind i klassen. ”Bare rolig, jeg har husket dem i dag” smiler jeg. 

Med det ene ben halv inde i klassen og en hånd på den splintrende slidte dørkarm, bliver jeg ramt af 

en følelsesmæssig mur af glæde og nærvær. Pigerne, der så gladelig mødte mig på gangen, er nu på 

vej ned på deres pladser. Jeg spejder ud i klassen. Et stillbillede af de glade elever bliver skabt på 

mine ellers ofte sort-hvide nethinder. Jeg både ved, og kan se, at de lige kommer fra idræt. Marcus 

og Gustav har stadig halvvådt hår, og jeg kan se, at de snakker med hinanden. Elevernes stemmer 

dekomponerer mine ellers melankolske tanker. Som en rockmusiker der bliver løftet rundt af sine 

fans, bliver jeg, af elevernes glæde, hjulpet op til mit kateter, hvor jeg, uden at lægge mærke til det, 

får lagt afleveringerne. Uden at aktivere mine ellers til tider trætte stemmebånd, står Freja og Nanna 

foran kateteret, og er ihærdige for at dele afleveringerne ud til klassekammeraterne. Den vemodige 

følelse fra i morges, der som fluer om en kokasse sværmede rundt i mit hoved, er på sin vis forduftet 

sammen med duften af müsliboller og rugbrødsmadder. ”Hvor er det rart at være inde ved jer” får jeg 

sagt, imens de sidste elever får sat sig. Imens jeg overvældes af indre glæde, fortæller jeg eleverne 

om dagens planer og får en lind strøm af meningsfulde følelser i hele kroppen. ”Det her er dejligt. 

Dette giver mening for mig” tænker jeg, imens jeg med smil over hele femøren, starter 

undervisningen.  

”Hva’ satan, vores afleveringer!” udbryder Marcus, og stikker en albue i siden på mig. Med vores 

ansigter plantet i vores telefoner, har vi ikke lagt mærke til, at Lars er kommet ind i vores klasse. 

Efter en masse småsnak, omhandlende vores afleveringer, går undervisningen i gang. ”Skulle jeg 

måske bare sige, at jeg er blevet dårlig efter idræt?” strejfer det mig. ”Vi fortsætter, hvor vi slap i 

sidste undervisning” lyder det oppe fra Lars, der gladelig får det til at lyde som om, at vi alle synes 

det er megafedt. ”Nå, er du klar til ikke at lære en skid, igen i dag” siger jeg med lav utilfreds 

stemme til Marcus, imens jeg fortvivlende slår om på opgavesiden i min bog. ”Jeg fatter ikke det 

her” siger Marcus, mens han trykker løs på sit tastatur, og får tallene til at flyve rundt på sin skærm, 

som havde computeren fået tics. Kombinationen af Marcus’ frustration, der mest af alt går ud over 

hans tastatur, samt vores tomme blikke, der udstråler en gnist, som ikke engang kunne sætte ild til 

gassen fra en lighter, får Lars’ opmærksomhed. I min øjenkrog kan jeg se, at han bevæger sig ned 

mod vores bord. En hånd på min skulder, af Lars, der har trukket en stol med over til vores bord, får 

mig til at sukke ”Vi fatter intet, Lars,” og kigger fortvivlende ned i bogen.  

”Så for pokker, timen er allerede gået” siger Lars, imens han rejser sig fra sin stol, og bevæger sig op 

mod kateteret. ”Bare skriv Einstein i panden på os nu!” kommer det fra Marcus. ”Endelig. Endelig 

lærte jeg noget” siger jeg med et glad smil til Marcus, og lukker min bog sammen. ”Hvorfor gjorde 

Lars ikke det her, de sidste par gange. Når han hjælper os to, så vil jeg virkelig gerne have 

matematik, og jeg synes det bliver sjovt at lære lige pludselig. Ikke som de sidste par undervisninger, 

hvor jeg ikke synes, at det har været spor sjov.” 



Dunsten af Mortens hjemmesmurte makrelmad, der lige akkurat er pakket ind i så tyndt et lag papir, 

at selv maden ved siden af føler sig som halv fisk, har nu overdøvet min ellers lækre hjemmesmurte 

sandwich. På lærerværelset er der et lydniveau matchende den ihærdige 5. klasse til musik, 

kombineret med stemningen fra en dag til grøn koncert. Til trods for at jeg nu føler mig ombord på 

en fiskekutter, er mit humør fra i morges vendt med selvsamme hastig, som det tog mig at glemme 

min gule seddel i lommen. ”Hvordan var din undervisning, Lars” hører jeg Ulla sige, med en lidt 

forsigtig stemme, mens hun med et blødt greb tager fat i min skulder. ”Den var fantastisk!” svarer 

jeg hende med et oprigtigt smil om munden. ”Men det er godt, at jeg har Morten, for uden hans 

hjælp, så var den nok ikke blevet helt så god.” ”Jeg synes nok at kunne fornemme, at du ikke var helt 

dig selv, det skulle jeg da have vidst, så have jeg aldrig bedt dig gå ind til min klasse!” Idet jeg er på 

vej til at give Søren skylden for mit dårlige humør, får jeg øjenkontakt med ham, idet han går forbi 

glaspartiet ind til lærerværelse, hvor han drejer ind. På et splitsekund bliver jeg mindet om Ninnas 

situation, og mit nyerhvervede gode humør bliver hurtigt overskygget af følelsen af magtesløshed. 

Søren går målrettet gennem rummet, og sætter sig på pladsen lige over for mig. ”Hej Lars, det var 

lige dig, jeg skulle tale med,” smiler han ”Jeg ved godt det har taget noget tid, men nu har jeg fået 

arrangeret det møde med PPR og Ninnas forældre. Jeg har lige sendt dig en mail.” Jeg ser på Søren 

med et lidt for åbenlyst overrasket blik. ”Ja, jeg ved det godt, det har taget alt for lang tid, det er ikke 

godt nok,” siger Søren ”men nu er det sat i værk.” Jeg er helt mundlam, men får alligevel sagt ”Det 

er jeg glad for at høre, jeg er bekymret for hende.” 

Mit humør, der bliver afspejlet i de glade toner fra mine airpods, er som nat og dag, i forhold til da 

jeg tog afsted til skole. I min egen verden, stadig med tonerne fra det nye danske band, bevæger jeg 

mig ind i køkken derhjemme. Mig rygsæk, der ved dagens start føltes som var den fyldt med 

kampesten, har været ubemærket let på vejen hjem. Jeg stiller tasken på bordet, for at finde min 

tomme madkasse, som skal op til håndvasken. I det at jeg finder kassen frem, ser jeg til min 

overraskelse, at den gule seddel stadig sidder på låget. Jeg piller den forsigtigt af, mens jeg smiler 

over, at min mor fik ret. Med blikket rettet mod den gule seddel, bevæger jeg mig rundt for at stille 

madkassen fra mig, og en anden gul seddel fanger min opmærksomhed. ”Du er god, det ved jeg” står 

der. Det er endnu en seddel fra min mor. ”Takketvære Lars, så kunne jeg sgu finde ud af det i dag.” 

går det igennem mit hoved, mens jeg har vendt mig om, og nu famler efter en blyant i min taske. 

”Jeg var god” skriver jeg lige under på den gule seddel, og lægger blyanten i tasken igen. Rock with 

you af Michael Jackson, spiller nu i mine ører, mens jeg bevæger mig mod mit værelse. ”I morgen 

skal jeg have matematik igen, og jeg ved det bliver en god dag, for Lars sagde, at han vil hjælpe 

Marcus og jeg igen” 

Duften af nyklippet græs rammer mig på min cykeltur på vej hjem fra arbejde. I færd med at tørre 

mine allergiske tårer fra kinden, går det op for mig, ”Lars, du har verdens bedste job.” Til min store 

overraskelse er mit humør vendt. Med et let greb griber jeg til min bremse og placerer begge mine 

fødder på jorden. Jeg kigger ud ad den tomme vej, mens mine tanker går på, hvilken dag det har 

været. ”Har du det okay” som Ulla så sødt spurgte mig om, og Mortens altid hjælpsommelige 

tilgang. Det er derfor jeg nyder at komme på arbejde. Min arbejdsplads og menneskerne der, giver 

mig følelsen af, at det pludselig giver mening. Mens jeg står, i min egen lille verden, og reflekterer, 

hører jeg en skinger drengestemme. ”Hej far, mor siger at der snart er mad.” Det er sønnike min, der, 

med røde kinder og vindblæst hår, er ude på sit løbehjul.  



Med min cykelhjelm under armen og min taske hængende på mine skuldre, der i løbet af dagen kun 

er blevet mere afslappede, går jeg ind i køkkenet, hvor duftet af hjemmelavede frikadeller og brun 

sovs rammer min lugtesans. ”Hvordan har din dag været, fik dine elever deres afleveringer tilbage?” 

siger min kone, der ihærdigt står og rører i gryden med den brune sovs, med omdrejninger der kunne 

starte en veteranbil. ”Morten fik afleveret dem, ja” smågriner jeg, mens jeg klør mig lidt i 

hovedbunden. ”Han hjalp mig lige med at færdiggøre dem, det er rart, at vi kan hjælpe hinanden.” … 

…”Hvordan synes du så det er at gå i 9.b, her tænker jeg både i forhold til dine klassekammerater og 

dine undervisere?” spørger Morten. Hans stemme er som susen for mine øre, der de sidste par 

minutter har lukket af for, hvad der er blevet sagt i det ellers stille klasseværelse. Mit blik begynder 

langsomt at fokusere på Ninna, som sidder med hendes mor og far overfor. Jeg har de sidste par 

minutter, af denne skolehjemsamtale, siddet med mine tanker fokuseret på den dag, for over et halvt 

år siden, hvor Søren endelig fik arrangeret det afgørende møde for Ninna. ”Det sidste halve år, har 

været rigtig, rigtig godt for mig. Jeg er virkelig glad for, at alle har været gode ved mig.” siger Ninna, 

mens hendes forældre smiler anerkendende til mig. ”Lars fik jo taget første skridt i sagen med 

Ninnas diagnose, og vi har bare kunne mærke en kæmpe forskel derhjemme også. Vi oplever, at 

Ninna nu har lyst til at komme i skole, hvor det førhen var en mindre daglig kamp at komme afsted.” 

Ordene kommer fra Ninnas mor, og rammer mig i hele kroppen, som strålerne fra solen på en varm 

sommerdag. ”Også når vi har Lars som lærer, så føler jeg, at jeg lærer mere nu.” afbryder Ninna sin 

mor.  

 

 

 

 

Tak fordi du gav dig til at læse denne fortælling! Hvis den har givet dig stof til eftertanke, så vil vi 

blive meget glade for, hvis du vil dele dine tanker med os. Send et par ord på 294015@via.dk 

På forhånd tak 

Andreas Jørgensen, Mikkel Rasmussen og Michael Mouritsen 

Lærerstuderende  
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