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Viborg: Simone Boel Vejle på 30 år 
bor i Viborg med sin mand Rasmus 
og deres tre drenge - Holger på 5 år, 
samt Karl og William på 2 år. Hun 
blev uddannet lærer i 2012 og blev 
ansat på Viborg private Realskole 
samme år.

Hvordan husker du selv din folke-
skoletid?

- Jeg husker min skoletid på Due-
holmskolen på Mors som en tryg 
og lærerig tid, hvor jeg blev mødt 
af engagerede lærere, der brændte 
for deres fag. Jeg husker særligt de 
inspirerende og fantastiske emneu-
ger og teaterprojekter, som mine 
lærere stablede på benene.

Hvorfor blev du lærer?
- Jeg vidste ret tidligt, at jeg gerne 

ville være lærer. Det tror jeg til dels 
bunder i, at jeg selv var rigtig glad 
for at gå i skole og gerne ville arbej-
de med mennesker. Det betyder 
også meget for mig, at jeg har mu-
lighed for at udfolde mine kreative 
evner og beskæftiger mig med det, 
som jeg interesserer mig for.

Hvilke fag underviser du i?
- Jeg underviser i dansk, historie, 

kristendom og billedkunst i indsko-

lingen og på mellemtrinnet, fordi 
jeg selv synes, at disse fag er spæn-
dende. Jeg er af den overbevisning, 
at det øger kvaliteten af undervis-
ningen og smitter af på børnene, 
hvis man som lærer selv har en in-
teresse i sine fag.

Hvad er det vigtigste, grundskolen 
skal give børnene med sig i livet?

- Det vigtigste, vi kan give bør-
nene med sig i livet, er en rygsæk 
fyldt med erfaringer og viden, der 
gør dem i stand til at møde samfun-
det som hele mennesker. Hele, dan-
nede og livsduelige mennesker, der 
kan begå sig socialt og har mod på 
at lære resten af livet. Børnene skal i 
løbet af deres skoletid have hjælp til 
at blive klogere på sig selv og turde 
stå ved sig selv. De skal føle sig set, 
hørt og respekteret som dem, de er.

Hvad er det bedste ved din arbejds-
plads?

- Det bedste ved mit arbejde, på 
Viborg private Realskole, er det go-
de samarbejde med mine dygtige 
kollegaer, ledelsen og børnenes for-
ældre. Det er helt fantastisk at være 
vidne til, hvor meget børnene ryk-
ker sig, når vi samarbejder om dem. 
Jeg er også rigtig glad for atmosfæ-
ren på skolen og bliver både rørt 
og stolt, når jeg går igennem skole-
gården og oplever, at børnene hjæl-
per hinanden og leger sammen på 

tværs af klasser og årgange.

Hvad bruger du din fritid på?
- Jeg elsker at være ude i naturen, 

og i weekenderne tager vi ofte en 
tur i skoven hele familien. Når mi-
ne drenge er puttet om aftenen, så 
elsker jeg at være kreativ, læse en 
god bog eller dyrke yoga. En af mi-
ne helt store interesser i øjeblikket 
er keramik, så det bruger jeg tid på 
at sætte mig ind og øve mig på.

Hvilke medier benytter du dig af?
- Jeg bruger mange medier både 

i min undervisning og privat. Min 
telefon og arbejdscomputer bru-
ger jeg dagligt. Radio hører jeg i bi-
len, og nyhederne læser jeg på net-
tet. De sociale medier forsøger jeg 
at begrænse. Facebook bruger jeg 
til at holde kontakten med venner 
og til at lave aftaler. Instagram samt 
Pinterest bruger jeg som inspirati-
on til kreative projekter.
Hvilken mad, kan du lide?

- Jeg elsker retter med fisk og har 
altid været tilhænger af forretter. 
Jeg kan godt lide at lave mad og vil 
gerne eksperimentere med nye ret-
ter. Det er bare ikke altid, at det fal-
der i god jord hos mine drenge, der 
meget hellere vil have risengrød el-
ler boller i karry.

Hvad er den sidste film, du husker?
- Det må være Grusomme Mig, 

som jeg har set gentagne gange 
med mine drenge. Det er deres fa-
voritfilm, og vi kan efterhånden re-
plikkerne udenad. Når jeg selv sty-
rer fjernbetjeningen, så vælger jeg 
ofte en dokumentarfilm.

Hvor tager drømmerejsen dig hen?
- Jeg har mange drømme om rej-

ser. Heriblandt rejser til Skotland, 
Island og Kina. Jeg er desuden me-
get betaget af Rom, hvor jeg har væ-
ret på studietur. Jeg drømmer om at 
opleve byens atmosfæren igen og 
guide min mand igennem Roms hi-
storiske gader.

Hvad synes du generelt om dit lokal-
område?

- Jeg er meget glad for mit lokal-
område, da jeg godt kan lide at bo i 
byen, men stadigvæk ynder at væ-
re tæt på naturen. Det er muligt i 
Viborg og ofte går turen til Dolle-
rup Bakker eller Undallslund Skov 
i weekenderne. Jeg er også glad for 
de muligheder og arrangementer, 
der er i byen for både store og små. 
Viborg Hovedbibliotek har nogle 
rigtig gode arrangementer, og det 
er helt fantastisk at opleve stem-
ningen i Viborg by under den år-
lige Snapsting.

Simone vil give tryghed og kreativitet videre: Børn skal 
føle sig set, hørt og respekteret som dem, de er

Grundskolen er noget, der binder 
os alle sammen - og lærerne er 
skolens vigtigste ressource. Ofte 
er lærerne personer, man husker 
resten af ens liv.

Viborg Nyt vil derfor bringe en stribe 
portrætter af lokale skolelærer fra 
grundskolen under titlen: "Der går 
min klasselærer".

Denne gang er det Simone Boel 
Vejle på 30 år fra Viborg private 
Realskole.

 

Fakta

Simone Boel Vejle har været lærer på Viborg private Realskole siden 2012, hvor hun underviser i dansk, historie, kristendom og billedkundst. Foto: Morten Dueholm


