”Frivillige Skole
venner giver vores
børn en mere mang
foldig voksenkontakt i
deres hverdag.”
Skoleleder

”Det spiller i høj
grad ind, at der er
tale om et generationsmøde.
Det er vigtigt, at børn har ældre
inde på livet. Samværet er vigtigt,
for man lærer forskellige ting af
generationerne. De ældres energi
og positivitet påvirker både
voksne og børn.”
Leder af børnehave

I Ældre Sagen synes vi, det er vigtigt, at de forskellige
generationer har det godt indbyrdes. Vi tror på, at
generationerne har meget at tilbyde hinanden.

Er I interesserede i at begynde et samarbejde med
frivillige skole- og børnehavevenner?

Generationsmødet skaber større kendskab og dermed
større forståelse og tolerance overfor hinanden.

Ældre Sagen har 215 lokale afdelinger fordelt ud over
hele Danmark. Find kontaktoplysninger på den nærmeste afdeling her: aeldresagen.dk/lokalafdelinger

Mange ældre vil gerne gøre en forskel for børn og unge
og har erfaringer fra et langt (arbejds)liv, som de med
glæde sætter i spil.

Ældre Sagens sekretariat formidler også gerne kontakten og er til rådighed ved opstart af generationsmødeaktiviteter og spørgsmål til dette:

I Ældre Sagen oplever vi, at skoler og børnehaver er
glade for at invitere vores frivillige inden for. Skole- og
børnehavevenner opleves i høj grad som en berigelse i
hverdagen, som kan tilføre noget i tillæg til det pædagogiske personale, fx i form af nærvær og livserfaring.
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Hvorfor generationsmøder?

”Jeg føler mig meget
velkommen og bliver
modtaget af både voksne
og børn med glæde – man
føler sig værdsat.”
Frivillig i børnehave

”Jeg hjælper
7.-9. klasse
elever med sproglige
opgaver i lektiecafé: Fransk,
engelsk, tysk, evt. dansk. Jeg er
meget tilfreds med det. Jeg har
hovedfagseksamen i fransk og har
studeret alverdens sprog hele
mit liv, elsker at dele viden.”

”Jeg er meget tilfreds
med min børnehave og
mine opgaver. Jeg tager med
på ture, indgår i de opgaver,
som pædagogerne har planlagt,
trøster, læser og holder i hånd.”
Frivillig i Børnehave

Frivillig på skole

Hvad er Skole- og
Børnehavevenner?
Skole- og børnehavevenner er frivillige fra Ældre
Sagen, der bliver tilknyttet en lokal skole eller børnehave. Her kommer de efter aftale, når det passer alle
parter, typisk to til fire gange om måneden.
Skole- og børnehavevenner tager udgangspunkt i det
gode generationsmøde, der er til glæde og gavn for
både børn og ældre.
Skole- og børnehavevenner indgår i et tæt samarbejde
med lærere og pædagoger omkring aktiviteter, der har
børnene i centrum. De frivillige kan ikke erstatte det
faste personale.

Aktiviteter for børn og frivillige
Mulighederne for samarbejde er mangfoldige og kan
tilpasses den enkelte institution.
På skolen kunne det fx være lektiecafé, læsetræning/
højtlæsning, håndarbejdsaktiviteter, skoleskak, aktiviteter i skolefritidsordning, madkundskab og fortællinger om fx skolegang og lokalområdet i gamle dage.
I børnehaven kunne en frivillig fx være en ekstra hånd
på ture ud af huset, læse højt, deltage i de pædagogiske aktiviteter, tegne, male og spille spil med børnene.

Skoler og børnehaver samarbejder med den lokale
afdeling af Ældre Sagen, som sørger for at organisere
de frivillige og står for praktiske aftaler og rammer, fx:
•
•
•
•
•
•
•

Rekruttering
Børneattest
Tavshedspligterklæring
Forsikring af frivillige
Netværk for frivillige
Guidelines for samarbejdet
Samarbejdsaftale

Skolen/børnehaven skaber de gode relationer mellem
børn, frivillige og ansatte, sørger for løbende dialog
samt anerkendelsen af den frivillige indsats.

