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F or børnehave-
leder PiaHald
har coronakri-
sen ikke bare
betydet nye
arbejdsgange
i Børneha-
venKollopar-
ken i Aalborg.

Nye hygiejneregler har fyldt en del i
hendes hverdag, men det har hendes
diplomuddannelse også. Den var hun
godt på vej til at blive færdigmed, da
coronakrisen brød hverdagens ruti-
ner og regler i midten afmarts.
– Jeg var godt i gangmed det sidste
modul i uddannelsen, og jeg havde da
håbet, at jeg kunne nå at blive færdig
med den til sommer.Men pludse-
lig så det ud til, at jeg skulle vente et
halvt eller et heltmed at gennemføre
eksamen, siger PiaHald.
Så galt gik det dog ikke, for Center
for Offentlig Kompetenceudvikling
COK besluttede hurtigt, at de 1.200
studerende under den offentlige le-
deruddannelse skulle få deres eksa-
mensbevis til sommer somplanlagt.
Så der blev tænkt hurtigt. I stedet for
at udskyde al undervisning blev den
omlagt fra fysisk fremmøde til digi-
tal undervisning.

FIK DIPLOM I
CORONATIDEN
Center for Offentlig Kompetenceudvikling har skiftet de fysiske undervisnings-
lokaler ud med digitale rum. På den måde bliver 1.200 sikret deres undervisnings-
forløb. Blandt dem er børnehaveleder Pia Hald, der blev reddet på målstregen.
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– Vi besluttede osmed det samme
for, at vi skulle gennemføre alt det,
vi kunne gennemføre digitalt. Vi gik
alle undervisningsforløb igennem
med en tættekam, og det viste sig
heldigvis, at langt de fleste under-
visningsforløb godt kunne omlægges
til onlineundervisning, siger COK’s
afdelingschef Poul ErikHansen.

Zoom samtale
I løbet af to uger fik COK omlagt un-
dervisningen fra fysisk fremmøde
til fremmøde bag skærmen, hvor
undervisere og studerende primært
har brugt videodelingstjenesten
Zoom til undervisningen. Den løs-
ning er PiaHald glad for, og selvom
hun ikke tidligere har brugt Zoom,
har det været nemt at tilgå for hende.
– Jeg frygtede for, at jeg ikke ville
kunne finde ud af at bruge det, men
det har vist sig at være så brugerven-
ligt, somnoget kan være, siger hun.
PiaHald har nydt det sociale aspekt
gennemde tre foregåendemoduler,
hvor undervisningen foregik i loka-
ler i Aalborgmidtby.
– Det fysiske studiemiljø er fedt at
være en del af, nårman er leder og
på hele dagen. Der er blevet skabt re-
lationer på tværs af faggrupper. Det

er nok svært at skabe, hvisman kun
mødes virtuelt, men selve undervis-
ningen ermindst lige så god digital,
siger hun.
Især enmulighed i det digitale uni-
vers er en stor hjælp for PiaHald.
– Al vores undervisning bliver op-
taget. Så hvis der er noget undervis-
ning, jeg ikke kan deltage i, så kan
jeg altid gå ind og se det bagefter.
Det er også godt at have, hvis der er
noget, jeg har brug for at få genop-
frisket. Det er et godt redskab at
bruge, når jeg skal til forberedemig
til eksamen, siger PiaHald, der på sit
tredje og sidstemodul får undervis-
ning i denmotiverende samtale.
Den viden, hun fårmed sig, vil hun
bruge til blandt andetMUS-samta-
lermed de ansatte i BørnehavenKol-
loparken. Undervisningen indehol-
der en del forløb, hvor de studerende
skal afprøve samtaleteknikkermed
hinanden. Det fungerer bedst, når
man sidder sammen fysisk, men det
kan godt lade sig gøre, selvomman
sidder bag hver sin skærm.
– Vores gruppearbejde er blevet
rykket ud i de små virtuelle rum
på Zoom, hvor vi kan afprøve de
forskellige teknikker. Det fungerer
godt, men en del af grunden til, at det
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fungerer godt, er, at vi kender hinan-
den i forvejen fra de andremoduler,
hvor der har været fysisk fremmøde.
Så der ermange fordele ved digital
undervisning, men jeg tror ikke, det
vil være godt, hvis det ikke bliver
suppleretmed fysisk undervisning,
siger PiaHald.

En stor omvæltning
For underviser JesperHald har det
været lidt af en omvæltning at skulle
omlægge undervisningen fra fysisk
til digital på få uger.
– Det er vigtigt, at jeg somunderviser
husker at få inddraget de studeren-
de lige såmeget nu, hvor vi kun kan
mødes bag skærmen. I et undervis-
ningslokale kan jeg få øjenkontakt og
se folks kropssprog og på denmåde få
en fornemmelse af, om de studeren-
de ermed. Det er svært at tagemed
over i det digitale rum, så jeg skal i
langt højere grad være opmærksom
på at stille opfølgende spørgsmål for
at sikremig, at de studerende har
forstået, hvad der er blevet sagt, for-
tæller JesperHald, der de seneste
syv år har undervist i den offentlige
lederuddannelse på COK.
Lige nu foregår al undervisningen di-
gitalt. Men når coronakrisen engang
er drevet over, skal COK og under-
viserne finde tilbage til en normal
undervisningsform igen. Jesper
Hald tvivler dog på, at den fremtidige
normalemåde at undervise på bliver
præcis som før coronakrisen.
– Det gælder om at udnytte de erfa-

ringer, vi får numed den digitale un-
dervisning, og tage detmed videre.
Der er ganske givet noget undervis-
ning, der sagtens kan klares over
skærmen,mens andet bedst bliver
formidlet ved fysisk fremmøde, siger
JesperHald, der får opbakning til
det udsagn af COK’s afdelingschef
Poul ErikHansen:

– Vores studerende er ofte travle
mennesker, der skal passe et job
ved siden af studierne. Derfor kan
det være en rigtig god idé at tilret-
telægge undervisningsforløb på en
måde, så de ikke skal spilde tiden på
at komme til at fra undervisningslo-
kaler, medmindre det giver godme-
ning, siger han.•masp@kl.dk

Jeg fryg-
tede for,
at jeg ikke

ville kunne finde
ud af at bruge det,
men det har vist sig
at være så bruger-
venligt, som noget
kan være.
Børnehaveleder PiaHald

Fjernunder-
visningen over
Zoom har væ-
ret i top ifølge
børnehavele-
der Pia Hald,
men hun sav-
ner det sociale
aspekt.


