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METTES VANER: 
Mette er altid på forkant. Hun tjekker AULA dagligt og bruger ugeplanen flittigt. Hun 
deltager gerne i at lave lektier sammen med børnene og ser det som en hyggelig stund. 
Hun hjælper sine børn med at huske alt fra biblioteksbøger til at få spidset blyanterne i 
penalhuset. Mette gør alt det, skolen beder om – og byder gerne ind med at bage kage 
til klassearrangementer. 

METTE er 46 år og mor til Julie 
i 6.a, Luna i 7.d og Emil i 0.a. 
Mette er altid på forkant.

MOHAMMEDS VANER: 
Mohammed tjekker dagligt AULA, og han er rigtig god til at fange alle informationer. Men 
han udvælger nøje, hvad han vil gøre noget ved, og hvad han ikke vil. Han støtter op om 
sine børns skolegang, men han vil også have, at børnene selv tager ansvar for at få lavet 
deres lektier.

MOHAMMED er 50 år og far til 
Ahmad og Lina i 1.a og Aisha i 5.a.
Mohammed vælger til og fra.
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TRINES VANER: 
Trine tjekker stort set aldrig AULA, selvom hun godt ved, at skolen kræver det. Hun 
hader AULA, for det giver hendes ofte dårlig samvittighed, fordi hun fx har glemt, at 
de skal på tur. Ofte forstår hun heller ikke, hvad det er, skolen vil have hende til. Hun 
oplever tit, at lærerne forlanger alt for meget af hende som forælder. 

TRINE er 34 år og mor til Luna i 2.b
Trine hader AULA, for det giver 
hende dårlig samvittighed.

HENRIKS VANER: 
Henrik forsøger at komme på AULA, men ofte har han glemt koden, ellers også virker 
computeren ikke. Han vil rigtig gerne gøre alt det, skolen beder ham om, men han kan 
ikke altid overskue det. Han vælger derfor ofte kun at gøre det, han synes er allermest 
nødvendigt. Han forsøger at trække en grænse mellem skole og fritid, så skolen ikke 
fylder for meget. Der skal også være plads til at dyrke sport og være sammen med 
vennerne.

HENRIK er 37 år og far til Sofie i 3.a 
og Magnus i 9.b.
Henrik forsøger at leve op til skolens 
krav, men kan ikke overskue det.


