
IDÉKATALOG

Skole- og  
Børnehave venner

– inspiration til aktiviteter, som frivillige fra Ældre Sagen  
kan indgå i på skoler, i skolefritids ordninger og i børnehaver





Skole og undervisning
Frivillige Skole- og Børnehavevenner kan indgå i undervisningen i et samarbejde 
med en lærer, fx ved at øve tabeller eller oplæsning med de yngre elever. Frivillige 
kan arbejde med den enkelte elev på skift eller med en mindre gruppe elever ad 
gangen. De kan også hjælpe i skolens lektiecafé, hvor der både er tid til det faglige 
og en god snak.

Andre faglige aktiviteter kan være:

•	 Skoleskak

•	 Hjælp til fremmedsprog, engelsk, fransk og tysk på de ældre klassetrin

•	 En ekstra hånd i billedkunst, håndværk, design og madkundskab

•	 Engelsk i de yngste klassetrin

•	 Skriveværksted for forfatterspirer

”Jeg hjælper til med lektielæsning i 5. klasse i dansk, matematik og 
engelsk. Jeg er også med i skolefritidsordningen en gang om ugen, hvor 
jeg blandt andet har deltaget i et værksted med kurveflet.” 

Jette, frivillig på Tjørnegårdsskolen



Ud i det blå
Skole- og Børnehavevenner kan give en hånd, når børnehave, skolefritidsordning 
eller en skoleklasse skal på ture ud af huset, fx på museum, en tur i parken eller på 
den lokale legeplads med madpakker.

Andre ture kunne være:

•	 Skovtur

•	 Besøg hos det lokale erhvervsliv 

•	 Fugletur

•	 Samle kastanjer

•	 På fisketur og fange haletudser   

”Jeg tager del i stuens aktiviteter og er med på ture. Jeg skal have 
børnene hjem til småkagebagning her til jul, og så holder vi picnic på 
et tæppe i min stue.” 

Lis, frivillig i Dalgården



Udendørsaktiviteter
Frivillige kan deltage i udendørslivet i skolefritidsordning eller børnehave og hol-
de snitteværksted og lave snobrødspinde, træredskaber og figurer. De kan plante 
blomster eller mini-haver i potter sammen med børnene. 

Andre udendørsaktiviteter fx:

•	 Lege fra gamle dage; hinkeruder, boldspil, tøndebånd

•	 Skolehaver

•	 Fodbold

•	 Drageflyvning

•	 Mad over bål





Kreativitet og ord
Skole- og Børnehavevenner kan deltage i kreative værksteder og aktiviteter med 
børnene. De kan fx over en periode holde strikkeværksted i skolefritidsordningen, 
og de kan male og lave collager med børnene i børnehaven. 

Højtlæsning og historiefortælling er en populær aktivitet blandt både frivillige og 
børn:

”Vi købte en god sofa til formålet, og nu kommer Anne-Marie hver uge 
og læser højt af bøger, som hun låner på det lokale bibliotek.” 

Kirsten, leder i Børnehaven Delfinen

•	 Kostumer og kulisser til skoleteater

•	 Fortælle om ’gamle dage’

•	 Alskens husflid; flette, knytte, hækle

•	 Læseklub i SFO-tiden

•	 Sanglege på engelsk i børnehaven





Mad og sundhed
Frivillige kan bage med børnene og deltage i årstids- og traditionsbetingede mad-
lavningsaktiviteter, som fx julebag, fastelavnsboller og sylte rødbeder.

Af andre aktiviteter kan nævnes:

•	 Henkogning

•	 Æblemost

•	 Puste- og male æg

”Jeg er i skolens café og laver mad sammen med to til fire unge samt en 
lærer. Stemningen er rigtig god, og jeg er glad for at være der.” 

Alice, frivillig på Ungdomsskolens 10. klassecenter



Leg og bevægelse
Frivillige kan deltage i rytmik og andre pædagogisk styrede fælleslege. Derudover 
kan man som frivillig være med til fx:

•	 Sanglege og kor

•	 Bræt- og kortspil

•	 Dans

”Jeg deltager i aktiviteter, som personalet tilrettelægger, læser for nogle, 
leger og taler med et eller flere børn. Når der er aktiviteter, er der brug 
for ekstra hænder og hjælp til nogle børn. Det er rart, når jeg involveres 
i aktiviteten, og når der opstår mulighed for én til én kontakt.” 

Marianne, frivillig i Børnehaven Villa Maj



Foredrag
Mange frivillige har en særlig viden fra deres arbejdsliv og fritidsinteresser, som de 
gerne vil formidle. Frivillige skolevenner kan bruges som oplægsholdere i under-
visningen eller ved temauger.

Eksempler på foredrag kunne være:

•	 Lokalhistorie

•	 Økonomi 

•	 Erhvervsliv og karriere

•	 Arkitektur

•	 ’Ung i 60’erne’

•	 ’Skoleliv i 50’erne’

”Vi mener, at det giver nogle spændende indfaldsvinkler til hverdagen 
at have frivillige ældre.”

Bjarne, leder af Børnehaven Skattekisten



Idékataloget er blevet til med afsæt i projektet Skole- og Børnehave-
venner, som Ældre Sagen og Gentofte Kommune samarbejdede om 
i 2013. Projektet tog udgangspunkt i generationsmøder og havde til 

formål at få frivillige ældre ud i kommunens skoler og børnehaver til 
glæde for både børn, frivillige og ansatte.

Frivillige samarbejder med pædagoger og lærere omkring aktiviteter, 
der har børnene som omdrejningspunkt. Frivillige bidrager med liv-
serfaring og fremmer tolerance og forståelse mellem generationer.

”Det er utroligt berigende for både børn og med arbejdere 
at have frivillige. Her kommer nogle ældre mennesker, som 
er nærværende i forhold til børnene. De skal ikke tænke på 

praktiske opgaver eller have et øje på hver finger.”

Yasemin, leder af Børnehaven Højgården
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For mere information om  
Ældre Sagens Skole- og Børne-
havevenner og aktiviteter med 
børn, kontakt projektkonsulent:

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

www.aeldresagen.dk


