
ANNE HJERNØE  
OM SIN SKOLETID
Hun forestiller sig selv som en rimelig provokerende, velbegavet, men ikke særlig ambi- 
tiøs skoleelev. Hun husker det store lindetræ i skolegården på den private Forældreskolen, 
og hvordan hun demonstrativt bar sin fars gamle russkindsjakke i skole. Og så ville Anne 
Hjernøe, med sin bevidsthed i dag nok have valgt kommunalskolen fremfor en privat.  
Vi har mødt den aarhusianske TV-kok og kogebogsforfatter til en snak om sin tid  
i skolen og hendes syn på selvsamme over 30 år senere.
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in barndom var forholdsvis 
stille og rolig på en villavej i 
et pænt hus i Højbjerg. Jeg 

voksede op i en helt klassisk, men pæn 
kernefamilie med min mor, far og søster. 
Hver morgen gik turen ind til Forældre-
skolen. Min søster og jeg var de eneste i 
vores kvarter, som gik på en midtbysko-
le. Alle de andre var placeret på kommu-
neskoler, som lå i området. Både min mor 
og moster har gået på samme skole, og 
så havde jeg en tante, som underviste 
derinde, før jeg startede. Så det lå lige for.

Det er tit traditionerne, som binder 
sådan en skole sammen, og det er også 
dem, som jeg husker bedst. Vi havde så-
dan et kæmpestort lindetræ i skolegår-
den, og hvert år når det sprang ud, fik vi 
is. Alle 300 elever og lærerne blev samlet 
ude i skolegården, og så fik vi en Kæmpe 
Eskimo. Eller sommertraditionerne hvor 
vi samledes ude i Stadionhallen, som var 
pyntet op med udsprungne bøgegrene. 
Jeg husker tydeligt, at vi sang alle de 
klassiske sange fra Højskolesangbogen. 
Dem kunne man, når man gik på Foræl-
dreskolen.

Da jeg gik i 6. eller 7. klasse, blev der 
ansat en håndfuld nyere lærere. De var 
jo nok i 30’erne, så det var virkelig ungt i 
forhold til dem, som var 82 år og pensi-
onsklar. De kunne egentlig ikke lide børn 
længere. Jeg husker min tysklærer Lars 
Sørensen. Han var et helt nyt og friskt 
pust med nye historier om livet, verden 
og om sig selv. Han bragte en anden 
verden ind i undervisningen, og jeg blev 
faktisk virkelig dygtig til tysk. En anden 
var min engelsklærer Jesper Götsche. 
Han var bindegal, stod på bordene og 
viste os sine hjemmestrikkede sokker. 
Men han lukkede os ind. Modsat mange 
af de andre ældre lærere. Her så lærerne 
én. Sådan havde vi alle det.

Som elev forestiller jeg mig selv som 
rimelig obsternasig. Relativt provo-
kerende. Jeg tror, at jeg var det, som 
mine lærere kaldte ’velbegavet, men ikke 
skide ambitiøs’. Det var også fordi, at jeg 
gik på en meget konservativ privatskole, 
og jeg er ikke et særligt konservativt 
menneske på den måde. Når alle de 
andre gik med alle deres små, pæne 
Lacoste poloshirts, så gik jeg i skole i 
min fars lange underbukser og havde 
barberet mit hår af og fik huller i ørerne. 
Vi var vel tre, fire stykker, som gik i vores 

fars gamle russkindsjakker, mens resten 
af skolen var de pæne folks børn. Senere 
har jeg faktisk fået at vide af lærerne, at 
de syntes, det var utrolig dejligt, at der 
var én, som gik imod strømmen. Det ville 
jeg gerne have vidst dengang i stedet  
for 30 år senere.

Med min bevidsthed i dag ville jeg nok 
have valgt en kommunalskole, fordi jeg 
synes, at vi skal bakke op om de offentli-
ge skoler. Vores land har brug for stærke 
kommuneskoler i lokalområderne, fordi 
det er noget, som giver alle børn lige 
adgang til god undervisning. Det er sim-
pelthen noget af det vigtigste, vi over-
hovedet kan tilbyde folk, lige meget om 
de er etnisk danske eller ikke. At komme 
ind i skolesystemet uden at skulle betale 
for det og give dem mulighed for at få en 
god skolegang og uddannelse. Der skal 
selvfølgelig være private tilbud til børn 
med særlige behov. Det har jeg også for-
ståelse for. Min datter var også skrevet 
op til Forældreskolen, men da hun blev 
ældre, ville hun faktisk hellere selv på 
Gammelgaardsskolen i Åbyhøj. Her gik 
hun i børnehave, og hendes veninder 
skulle også starte her. Så det føltes rig-
tigt at vælge den lokale kommunalskole. 

For mig at se er lærernes vigtigste 
opgave at se børnene. At have forståelse 
for den gruppe unge, som man under-
viser. Lærere, som er tilstede, som er 
personlige, uden at blive private og sam-
tidig ser og hører børnene. Det er bare 
det, der rykker. Det kunne jeg også se på 
min egen datter, hvor meget det løftede 
hendes niveau i alle fag, da hun fik nye 
lærere. Det er simpelthen altafgørende, 
at undervisningen giver mening.  
Også for lærerne. 

OM ANNE HJERNØE

• Født den 16. marts 1969 i Aarhus.

• Startede på Forældreskolen i 1974.

• Er blandt andet kendt fra DR- 
programmerne ’AnneMad’, ’Anne  
og Anders’ og ’Frilandshaven’. 

• Har udgivet flere kogebøger, som 
blandt andet ’Sunde salater’, ’Kryd-
ret’ og ’Sunde grønne retter’.

• Bor i dag i Åbyhøj med sin mand  
Jens Folmer Jepsen og deres  
datter Camille.
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