
Kontakt

Har I lyst til at starte Skole- og Børnehavevenner op 
lokalt hos jer, eller vil I gerne vide mere, så kontakt 
konsulent

Katrine Sølyst Heinild
Telefon: 51335647
Mail: ksh@aeldresagen.dk

Hvorfor?

Ældre Sagen sætter fokus på generationsmødet.  
Vi tror på, at generationerne har noget rigtig godt at 
tilbyde hinanden. 

I de lokale initiativer, vi har rundt omkring i landet, 
kan vi også se, at aktiviteter med børn er efterspurgt 
blandt frivillige.

Vi oplever, at skoler og børnehaver er glade for at byde 
vores frivillige indenfor. De frivillige indgår i samarbej-
der med pædagoger og lærere, hvor børnene er i fokus.

De frivillige opleves i høj grad som en ekstra ressour-
ce, som kan tilbyde noget i tillæg til det pædagogiske 
personale, fx i form af nærvær og livserfaring.

”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

Skole- og 
Børnehavevenner

Generationsmøder med  
indhold og mening
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Hvad er Skole- og  
Børnehavevenner?

Skole- og Børnehavevenner tager udgangspunkt i det 
gode generationsmøde, der er til glæde og gavn for 
alle parter.

Som frivillig skole- og børnehaveven er man tilknyttet 
en lokal skole eller børnehave, hvor man kommer efter 
lyst og behov.

Man får kontakt med livsglade børn og unge, indblik 
i et moderne børneliv, gode oplevelser og mulighed 
for at dele sin viden og erfaringer - hvad enten det er 
inden for det kreative, faglige eller sociale.

Sådan gør I

Få hjælp i sekretariatet, hvis I vil i gang med Skole- og 
Børnehavevenner. Vi tager udgangspunkt i jeres øn-
sker. Det skal være let at komme  
i gang og nemt at administrere.

Vi kan hjælpe med:

• At skabe kontakt til lokale børnehaver og skoler
• Samarbejdsaftale og kontakt til kommunen
• Annoncering efter og rekruttering af frivillige
• Børneattester og frivilligaftale
• Retningslinjer for det frivillige arbejde med aktivite-

ter for børn
• Idékatalog og inspiration
• Guidelines til skoler og børnehaver vedrørende 

samarbejde med Ældre Sagen

Hvad kræver det lokalt 
– og hvad får I igen?

I skal have lyst til at begynde aktiviteten Skole- og 
Børnehavevenner. I skal også kunne stille med en kon-
taktperson, som vil stå for kontakten til de frivillige og 
til skoler og børnehaver. 

At være frivillig i skoler og børnehaver ligner ikke 
andre frivilligaktiviteter i Ældre Sagen. Derfor kan det 
være en god måde at tiltrække nye frivillige og samti-
dig skabe yderligere synlighed og samhørighed i jeres 
lokalsamfund. 

”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.” 

Frivillig på skole

”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

”Jeg føler mig meget 
velkommen og bliver 

modtaget af både voksne 
og børn med glæde – man 

føler sig værdsat.”

Frivillig i børnehave


