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Senior som basis for elever

Kære Læser
Denne bog er lavet som en hjælp til at komme i gang med “Seniorer i Skolen”.
Derfor, brug indholdsfortegnelsen og læs det, du mener er vigtigst for dig.
Hvis du har brug for en hurtig indføring, så start med kapitlet: 
Forberedelser før man starter med “Seniorer i Skolen”
Vi har lavet bogen, som en arbejdsmappe, så du kan tage breve, folder og reklamekort ud og kopiere. 
Hvis du bruger DVD-en bagerst i mappen, kan du ændre i teksten, så den passer til jeres behov.
Vi vil anbefale, at du minimum bruger tavshedsløftet og  børneattesten. 

Venlig hilsen
Arbejdsgruppen
For Seniorer i Skolen

Fotograf Erik Hansen

Projektet “Seniorer i Skolen” er udviklet i Sverige, Karlskrona og efterfølgende implementeret i Dan-
mark, i byen Paarup og i Letland i  byen Nereta. 

Projektet “Seniorer i Skolen” SIS er blevet støttet af EU´s Grundtvig program. 
Produktionen af denne bog er støttet af Nordplus Horizontal Program.
Trykningen af håndbogen er støttet af Odense Kommune og trykt på trykkeriet Vesterkopi, 
Kochsgade 31, 5000 Odense C i 2013.
Hele håndbogen findes i en elektronisk udgave på hjemmesiden www.odense.dk/senioreriskolen samt 
på den vedlagte DVD bagerst i bogen. Indhold fra bogen må frit kopieres med angivelse af kilde.
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Introduktion til håndbogen
Hele verden råber på ekstra hjælp
Der er for få “varme hænder” siger man. Især i krisetider, hvor der er nedskæringer overalt.
Vi har en god ide, som vi har prøvet i Sverige, Letland og Danmark. Vores ide har vist gode 
resultater, derfor vil vi gerne sprede den til andre steder og måske andre lande.
Vores idé kalder vi: “Seniorer i Skolen”.
Det betyder at frivillige ældre støtter i skolen uden betaling.
Men hver gang man går i gang med en ny ide, møder man også modstand.
Hvem skal man først gå til med sin ide? Hvem skal overbevises?
Derfor har vi forsøgt at lave en håndbog, så det er lettere at starte med ideen.
Vi har samlet argumenter og eksempler, som kan overbevise andre, der måske i første om-
gang er usikre på om det er en god idé eller ikke synes om ideen. 
Bogen er ment som en guide, så man undgår at støde på grund og undgår de værste kon-
flikter og sammenstød, når man forsøger at få ideen med ”Seniorer i Skolen” i gang.
I Karlskrona i Sverige har der været seniorer i skolerne i 12 år og i de to andre lande, Let-
land og Danmark, har der været et projekt i gang i 4 år på en skole i Nereta i Letland og en 
skole i Paarup, Odense på Fyn.

Aktiviteterne med ”Seniorer i Skolen” er fortsat også efter at projekterne er sluttet. Det har 
været en succes, som har spredt sig til andre skoler i Karlskrona og i Odense.

En seniorer sagde:
Tiden som man tilbringer sammen børn er livgivende.
Hvis man som senior ved at nogle børn venter på én, 
at nogle børn ønsker at lære noget nyt, 
ønsker at tale med én, 
giver det mit liv indhold og mening.

Danske og lettiske seniorer sammen på Nereta skole
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Men hvordan kom vi i gang og hvem er vi?
Historien kort fortalt:
“Seniorer i skolen” begyndte i Sverige i Karlskrona i år 2000. Det var en lærer, på en svensk 
folkehøjskole, som fik ideen. Hun tænkte, at det kunne være en god ide at blande børn og 
ældre mennesker. I Karlskrona forstod en skoleinspektør og en person fra kommunen hur-
tigt betydningen af ideen og støttede den.
De ældre kunne være personer, som havde lagt deres egen karriere bag sig, og disse senio-
rer kunne støtte og assistere læreren og hjælpe børnene på mange måder.
Seniorerne bestemte selv, hvad de ønskede at tilbyde at støtte med. Skolen og senioren be-
sluttede sammen, hvordan det kunne udføres i praksis. 
Efter nogle få år spredte ideen sig og nu er der 140 seniorer i Karlskrona Kommune fra bør-
nehaver til gymnasier.
I 2009 tog lederen af den svenske folkehøjskole kontakt til lederen af en lettisk folkehøjsko-
le i Letland. Sammen lavede de en ansøgning til Nordisk Ministerråd og søgte om penge til 
at lave et pilotprojekt. Intentionen var at afprøve ideen i Letland og Danmark. Pengene blev 
bevilliget og det betød at fire personer, en leder og en lærer fra Danmark og en leder og en 
lærer fra Letland blev inviteret til Sverige, Karlskrona, i fire dage for at få inspiration til at 
lave ”Seniorer i Skolen” i deres eget land. 

Efter besøget tog de hjem til deres eget land og lovede at afprøve ideen på deres egen skole. 
I Danmark er det Paarup i Odense og i Letland er det Janis Jaunsudrabins skole i Nereta. 
Nu har ideen været afprøvet i tre år og den er selvfølgelig tilpasset hvert land og den enkelte 
skole. Men selvom projektet er slut fortsætter ideen, og ideen har allerede spredt sig til an-
dre skoler i Letland og Danmark 

På samme tid var det volontør år i EU. Så vi lavede en ny ansøgning, denne gang til EU´s 
Grundtvig program. Projektet gik ud på at seniorer i skolen i Letland og Danmark, skulle 
hente inspiration hos hinanden. Derfor skulle fire seniorer fra skolen i Letland besøge fire 

seniorer i Danmark 
i tre uger og følge 
deres arbejde på 
skolen og omvendt. 
Vi var heldige og fik 
projektet godkendt. 
På den måde havde 
vi en meget god 
“gulerod”, for at få 
nye seniorer til at 
starte.
Senere beslut-
tede vi, som var en 
gruppe på 8, be-
stående af lærere, 
seniorer og ledere, 
at de erfaringer vi 

En senior fra Letland siger:
Når jeg ser lyset i børnenes øjne, 
føler jeg vitalitet og energi, 
som jeg ønsker at give til de børn, 
der har problemer med deres indlæring, 
så de bliver gladere og lettere til mode.

Lettisk besøg i Karlskrona



6

havde høstet skulle komme flere til gode. Vi har samlet erfaringer fra alle tre lande, derfor 
vil noget ikke kunne bruges i Danmark, mens andet ikke kan bruges i Letland, afhængig 
af hvordan regler og love er for kommuner og skoler forskellige steder. Men til gengæld kan 
ideen eller konceptet måske bruges ved andre typer af institutioner, hvor seniorer kan as-
sistere, f.eks. daginstitutioner, ældrehjem, museer, biblioteker, arkiver og andre former for 
skole, kirker og miljøbevægelser. 

 

Hvem kan bruge denne håndbog?

Målgruppen kan være mange:
En aktiv person, som synes det er en god idé, og som har lyst til at gøre en indsats for at 
sætte ideen i gang
Personen kan være hvem som helst i samfundet, men oftest vil det være en af følgende kate-
gorier:
En konsulent i kommunen, enten relateret til skolen eller til ældreområdet
En lærer
En senior
En skoleleder
En  forældre fra en af skolerne måske siddende i en skolebestyrelse
Bedsteforældre med børnebørn i skolen

Hvad er formålet med ”Seniorer i Skolen”
Formålet er:
at skabe møder mellem forskellige grupper af mennesker, som har forskellige baggrunde og 
livserfaringer, mellem unge og gamle, mellem skolens ansatte og seniorer
at forhindre fremmedgørelse mellem generationer og mellem kulturer
at hjælpe med at skabe en venlig og omsorgsfuld omgang og solidaritet mellem folk           

En senior siger:
For bedre at forstå hvad eleverne taler om, er jeg begyndt 
at se tegnefilm i TV. Nu ved jeg hvilke tegneserie helte de 
taler om, og som de forestiller sig de er i deres leg.

Svenskere og danskere holder møde i Letland
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og generationer
at involvere ældre mennesker i fællesskabet, som en ekstra ressource i børnehaver, skoler 
og andre centre, 
at etablere forbindelse mellem generationer og minimere barrierer mellem dem
at videregive seniorernes erfaringer og færdigheder til den unge generation
at vise seniorer som gode rollemodeller for børn og voksne
at vise seniorer som er engageret og involveret i det omgivende samfund
at styrke seniorer i at være til gavn også selvom de er blevet pensioneret
at være aktiv og involveret i skolen vil påvirke og styrke seniorens helbred. Set ud fra et 
samfundsmæssigt perspektiv kan der på længere sigt være et forebyggende sundhedsper-
spektiv i at være senior i skolen.
at give eleverne mulighed for at samtale med voksne, som har andre livssyn og erfaringer i 
livet end skolelærere, gennem samtaler med seniorer kan eleverne høre og tale med dem om 
andre emner som sociale, filosofiske og politiske temaer
at støtte lærerne i deres arbejde i klassen
at give eleven mulighed for at tale med en voksen som har tid og som giver sig tid til at lytte
at lade ældre immigranter, som taler godt dansk, blive seniorer i skoler med mange immi-
granter

Eksempel: Senioren støtter elever som vender tilbage fra immigration til et fremmed land og 
nu skal til at tilpasse sig sit eget hjemlands skolebøger og regler. I Letland var der et tilfælde 
som illustrerer det sidste punkt. To yngre elever vendte hjem til Letland efter at have været 
i Irland i nogle år, på grund af forældres arbejde. Børnene talte lettisk, men de havde ikke 
lært fagudtrykkene i matematik og andre fag. Seniorerne gav dem en hjælpende hånd så det 
blev lettere for dem og læreren.

Senior i Sverige siger: 
Nej,  flyyyve
- fluve
Vi forsøger igen – flyyyve
- Flyve
- Godt vi forsøger en gang til 
- Flyve
- Rigtig godt
Den lille piges mørke øjne stråler glade og jeg forstår 
præcis hvordan professor Higgins havde det da det lyk-
kedes for Eliza. Min egen Eliza kom til skolen bare for 
nogle dage siden fra det krigshærgede Somalia. Hendes 
forældre har søgt om asyl og i ventetiden skal datteren 
gå i svensk skole og forsøge at lære et nyt sprog.
Min tid i forberedelsesklassen har gjort mig opmærk-
som på hvor mange mærkelige lyde vi har i det sven-
ske sprog. Vi synes at fransk er et svært sprog, men 
hvordan er det så ikke for en somalisk pige at lære det 
svenske sprog!
Min tid som senior har været en fantastisk oplevelse. 
Jeg har lært lærere at kende som har en engels tålmo-
dighed og store hjerter. Jeg er blevet meget klogere på 
asylbørnenes situation og fået stor forståelse for dem. 
Jeg er ikke lærer men en ekstra resurse og hjælp til 
barnet.
Vil du gøre noget meningsfuldt med dit liv som pensio-
nær, så bliv senior i skolen. Jeg lover dig du vil aldrig 
fortryde det.
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Nu er det tid til at give igen.
Den tredje alder er også kendetegnet ved, at man som senior har nået et punkt, hvor det 
har betydning at give noget tilbage af det, man selv har fået gennem livet. Psykologen Erik 
Erikson kalder det ”erfaringsdividende” hvormed han forstår, at al den humane kapital der 
er investeret i hvert enkelt individ, nu kan komme samfundet gode i form af en ”udbetalt 
dividende” i den tredje alder. 
Sagt med andre ord, så ønsker seniorer at øse ud af deres erfaringerne og viden fra et langt 
liv, og det vil gøre dem glade og tilfredse at give denne rigdom af viden og erfaring videre til 
børn og unge. I tilgift holder de ældre sig på denne måde aktive og i vigør og får kendskab til 
børnenes sprog og verden gennem arbejdet i timerne i klassen.
Seniorer vælger selv de aktiviteter på skolen, som de ønsker at deltage i, så de ikke kommer 
i situationer med sygdomsfremkaldende stress. 
Lærernes dagligdag er travl og meget hektisk, mange ting skal gøres, og med mange elever i 
klasserne kan eleverne opleve seniorerne som rolige personer, med masser af tid og omsorg 
til at tale og hjælpe både store og små i og udenfor klassen. Her kan senioren bidrage til at 
understøtte undervisning og opdragelse. Seniorerne vil holde sig i gang i mødet med andre 
på deres egen alder i deres fælles aktiviteter, og de vil se og opleve nye miljøer og møde an-
dre mennesker og de vil have en nyttig aktivitet som erstatning for det tidligere job.
Ældre mennesker kan være bekymrede og bange for unge mennesker, de kan endda tro at 
de er farlige. Deltagelsen som seniorer i skolen kan mindske denne frygt og være medvir-
kende til at skabe større tryghed mellem generationer. Når eleverne midt på gaden højt rå-
ber ”Hej Jørgen” til en senior, er det med til gøre senioren stolt og glad og samtidig mindske 
afstanden mellem generationerne.
Unge mennesker kan være tilbageholdende med at tage kontakt til ældre mennesker eller 
henvende sig eller i det hele taget tage en ældre i betragtning. Disse fordomme elimineres 
gennem den gensidige interaktion i skolen. Fremmedgørelsen mellem generationerne mind-
skes.

              
         Seniorer hygger sig med kaffe
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Forberedelser før man starter med ”Seniorer i Skolen” 
Inden man starter sit projekt er det vigtigt at have gjort sig nogle tanker og overvejelser.
Det er vigtigt at initiativtageren virkelig føler, at der er et behov for seniorer på skolen. Hvem 
kan have dette behov og hvor kommer det fra?
Det kan komme fra forskellige grupper, det kan være lærerne, som kan se det som en fordel 
for deres undervisning, det kan komme fra pensionerede lærere, fra politikere og forældre 
som gerne vil have en aktiv og god skole og måske har hørt om ideen andet steds fra, og 
det kan være aktive seniorer som gerne vil yde en indsats for samfundet. Behovet kan også 
komme fra administrationen, som ønsker at lave den bedste skole i verden. 
 
Men det er vigtigt at være kreativ, når man tænker på, hvem der kan være seniorer i skolen. 
Afhængig af hvilket sted det er og hvilken skole det er. Det behøver ikke kun være tidli-
gere lærere, men håndværkere, ingeniører, kokke eller det kan være husmødre, der gerne 
vil være en del af det aktive samfund måske bare for en tid. Det kan også være folk, der er 
handicappede, men godt kan magte at støtte i 2 timer om ugen i en klasse. 
Der er ingen begrænsning i forhold til alder, men denne bogs indhold beskæftiger sig med 
seniorer, de pensionerede, de ældre der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men 
som stadig har masser af energi at give ud af.
 

Kompensationen seniorerne modtager er symbolsk 
Det er vigtigt at pointere at seniorernes indsats på skolen er frivilligt arbejde og at kompen-
sationen de modtager kun er symbolsk. Ligesom lærerne heller ikke modtager ekstra beta-
ling for at have en senior i klassen, alt er frivilligt. 
Den kompensationen som seniorerne i Sverige modtager, det er at de bliver inviteret til 
frokost, når de spiser sammen med ”deres” elever, ligesom kaffe og andet på lærerværelset 
er gratis. Hvis der arrangeres fester og andre fælles arrangementer inviteres seniorerne med 
sammen med det øvrige personale på skolen. Desuden har seniorerne lov til gratis at benyt-
te kommunens sportsfaciliteter, og svømmehal en gang om ugen.
I det tilfælde at en senior bliver benyttet som vikar i en undervisningstime, skal senioren 
have  betaling og det er noget helt adskilt fra dette projekt.

Seniorerne ordner verdenssituationen



10

Som nævnt kan der være mange grunde til at starte projektet med Seniorer i Skolen og 
mange forskellige måder at gøre det på, det gælder om at finde den måde der virker bedst 
på det sted man nu er, og med de mennesker man er sammen med.

Hvordan startede seniorerne i Letland på Nereta Skole?
En lettisk skoleleder og en lærer blev inviteret til Sverige for at se, hvordan ”Seniorer i Sko-
len” fungerede i praksis på nogle skoler i Karlskrona.
De kunne lide hvad de så og ønskede at gøre noget lignende på deres egen skole. De kunne 
se mulighederne og vidste, at der var brug for ekstra støtte til eleverne på deres skole. I 
Letland havde der lige været økonomisk krise og mange lærere var blevet afskediget, små 
skoler blevet lukket og der var kommet flere elever i klasserne. Så der var brug for ekstra 
hjælp. Men selvfølgelig var det et kildent spørgsmål at begynde at tage seniorer ind i skolen, 
når man lige havde fyret lærere.

Hvordan startede Seniorer i Skolen i Paaup i Danmark?
En tidligere leder, kendte ideen fra Sverige, og han tog personlig kontakt til en pædagogisk
leder på Paarup skole og spurgte, om de ønskede at afprøve denne idé.
Han inviterede rektor og den pædagogiske leder til Sverige sammen med den lettiske leder 
og lærer for at se på “Seniorer i Skolen” i Sverige. Efter turen til Karlskrona hjalp han med 

at implementere ideen i Paarup. Alle i skolesystemet var umiddelbart positive. Desværre 
var det ikke så let at finde seniorer, der ville starte. De danske seniorer har ofte travlt, men 
da vi talte med nogle seniorer i en ny mandeklub ved kirken og tilbød en tre ugers tur for 
4 personer til Letland, fik vi positivt svar. Selvfølgelig kan du ikke give dette tilbud i almin-
delighed, men det er for at fortælle dig, at starten kan være den sværeste. Men giv ikke op! 
Når du har fundet de første 3-4 seniorer vil ideen spredes lettere. 

Proceduren for at gennemføre Seniorer i Skolen vil være forskellig fra sted til sted og det vil 
være afhængigt af kulturen og landet. Men ideen er brugbar og bør tilpasses omstændig-he-
derne. Man kan måske sige, at det er svært at føle et behov, hvis man ikke kender mulighe-
den, men forældre og børn siger ofte, at læreren ikke har tid nok til at hjælpe, at der er en 
lang kø ved lærerens bord eller at eleverne undertiden er bange for at gå ud i pausen. Det er 
velkendt, at lærerne har travlt i deres arbejde.

Hvem kan have indvendinger mod ideen?
Fagforeninger? Forældre? Lærere? Lederne? Senior organisationer?
Det er meget vigtigt, at initiativtageren tænker strategisk og finder ud af, hvordan det skal 
gribes an og hvem der skal informeres og overbevises om ideen først.
I nogle lande er fagforeningen vigtig (i Sverige og Danmark).
Selvom der er mange lokale hensyn, kan det være en god idé at begynde at tale med fagfor-
eningen. Fordi det er meget vigtigt, at lærernes fagforening forstår og bliver meget omhygge-
ligt informeret om begrebet ”Seniorer i Skolen”, således at de forstår, at det ikke tager noget 
arbejde fra de almindelige lærere, men kun er en ekstra ressource til lærere og elever.
Nogle vil indvende, at lærerne skal have ekstra tid for at have en senior i klassen, men in-
formér om at ideen er absolut frivillig uden betaling overhovedet. Men igen, hvis en senior 
erstatter en lærer, arbejder som vikar alene i en klasse, skal vedkommende betales for sit 

En senior siger:
Børnene fortæller mig om deres familieliv, både de lyse 
og de mørke sider. De har brug for seniorerne til at tale 
med, da vi ikke har travlt, men tid til at lytte til dem.  
Børnene kan fortælle om deres tanker og vi kan forsøge 
at hjælpe dem med at forstå situationen.
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En  dansk lærer siger:
”Det er rart at have en senior. Min senior har arbejdet
på universitetet i et laboratorium tidligere, så hun as-
sisterer i fysiktimerne “

arbejde efter normale aftaler.
Når man har fortalt om hensigten med Seniorer i Skolen og diskuteret det med fagforenin-
gen, er det bedst hvis man kan få nedskrevet de fælles mål og lavet en aftale.
Start med at lave et “Letter of Intent”, som er et stykke papir, der ikke er bindende, men 
hvor partnerne afstemmer deres forventninger. Det er meget vigtigt at skrive alle aftaler ned. 
Vi har lavet et forslag til et letter of intent bag i bogen (side 31). Det er også muligt at finde 
en skabelon: LOI-Letter of Intent på Google.

De lokale myndigheder
Hvis du ønsker at have støtte til projektet, er det vigtigt at informere og forhandle med de 
lokale myndigheder og forvaltningen, om forhold og mulig økonomi.
Det bedste vil være at have en skriftlig aftale med de lokale skolemyndigheder. 
I Letland er skolerne mere uafhængige og selvfinansierende end i Danmark og Sverige, så 
det vil normalt blive varetaget af rektor at beslutte, om de ønsker, at have seniorer på sko-
len.
Skoledirektører, skoleledere, bør orienteres omhyggeligt, hvis de ikke er med i den gruppe 
der har startet ideen. For ledere kan blive bange for denne idé. Nye aktiviteter kan forårsage 
problemer!
Ved et møde om ideen sagde en skoledirektør engang, at lærerne ikke kan lide ideer, der 
kommer fra toppen. Det er bedre at ideen fødes fra lærer til lærer end fra leder til lærer.

Der kan også være problemer i pædagogisk råd med at få ideen igennem!
Her er det ligeledes meget vigtigt, at lærerne i pædagogisk råd får fortalt meget nøje, hvor-
dan konceptet er, og at det ikke tager noget arbejde fra lærerne, men alene skal betragtes 

Svensk senior i børnehave
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som en ekstra støtte i deres klasse og at det er helt frivilligt om de vil have en senior. Mange 
lærere synes, det er en god idé, men lærerne har meget travlt i dag, så det er vigtigt at de, 
der ikke kan lide tanken om seniorer, ikke er tvunget til at deltage i projektet.
Fortæl også at læreren ikke vil få ekstra tid eller penge for at have en senior i klasseværel-
set, og at senioren bliver informeret på et møde om, hvordan han skal forholde sig i klassen, 
ikke blande sig og respektere lærerens afgørelser.
For at underbygge sine argumenter kan man fortælle nogle af de historier, vi har samlet 
bagerst i denne bog (side 40) og eventuelt vise videoen på DVD-en.

Problemer med skolebestyrelsen?
I de fleste tilfælde vil skolebestyrelsen være positiv, men sørg for at forklare ideen med “Se-
niorer i Skolen” omhyggeligt, så det ikke giver problemer. Vigtigt er det også, medmindre du 
har en meget pålidelig “advokat” i bestyrelsen, at du selv beder om tilladelse til at deltage på 
et møde og fortælle om projektet og besvarer alle spørgsmål, der kan poppe op.

Forældre kan have indvendinger mod ideen
De kan være bange for, at seniorerne kan påvirke deres børn i en dårlig retning.
De kan også føle, at en senior er en dårlig erstatning for en ægte uddannet lærer.
Men hvis læreren informerer forældrene ved et møde, hvor senioren også deltager og fortæl-
ler lidt om sig selv, vil der normalt ikke være nogen problemer. Og forældrene skal vide, at 
der vil være en screening af de seniorer som kommer på skolen. Se bilag med eksempler på 
tavshedsløftet og børneattest sidst i mappen (side 33 og 36).
Læreren kan også sende et brev ud til forældrene inden senioren starter. Der er et eksempel 
på et brev til forældrene sidst i håndbogen. (side 32)

Børnene 
Børnene er som regel meget positive, og efter et stykke tid venter de på at seniorerne kom-
mer og savner dem, hvis de tager en fridag. Seniorerne betragtes som venner, de skælder 
ikke ud, men er børnenes advokater.

En Senior støtter i matematik
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Start af projektet
Hvem kan bedst lancere projektet og være initiativtager til Seniorer i Skolen, når de fleste 
aftaler er på plads?
Fortrinsvis bør projektets initiativtager være en af lederne på skolen, men det er meget vig-
tigt at initiativtageren har formaliseret hjælp fra en sekretær, der også har myndighed til at 
træffe beslutninger på det daglige praktiske niveau.
Denne sekretær kunne være en ansat enten i skolen eller i kommunen. Sekretæren skal 
være den primære kontaktperson. Sekretæren arrangerer på vegne af lederen. Når forbin-
delsen til nogle ældre er truffet, kan sekretæren organisere en stor del af aktiviteterne sam-
men med en interesseret senior.

Men vælg en sekretær for projektet. Det er meget vigtigt, at en eller flere personer med vilje, 
energi og tid vælges. Mange er villige men har ikke tid! Det er vigtigt, at nogen har et samlet 
overblik over projektet og energi til at beslutte, hvis noget ikke fungerer godt.
I Sverige var sekretæren leder af en højskole, senere da projektet voksede, gik arbejdet 
videre til kommunen. I Letland lige nu er det en engageret og aktiv engelsklærer med støtte 

fra skolens leder, der udfører dette job. Hun får ingen 
løn for det arbejde. I Danmark var det en pædagogisk 
leder, der fik tid til at arbejde med “Seniorer i Skolen”. 
Nu som pensionist har hun fået nogle arbejdstimer 
fra kommunen, så hun kan sprede ideen til andre 
skoler i Odense kommune.

Rekruttering af seniorer
Er der villige seniorer? Hvordan og hvor finder vi 
dem?
Hvordan gøres det bedst?
Ved uddeling af skrevne foldere? 
Postkort med oplysninger om kontakt? Postkort med 
information kan seniorer uddele blandt dem selv og i 
deres omgangskreds. Se eksempel bagest i håndbo-
gen. (side 39)
Skal folderne gives til lærerne på nogle af skolerne?
Eller skal de uddeles i seniorklubber og ældreforsam-
linger?
Hvad med at tale individuelt til seniorer, som man 
kender i sit område?
Skal det annonceres gennem pressen og lokalavisen?
Eller skal det være en kort introduktion ved møder af 
anden art? En mulighed kunne være at gå til en begi-

En elev og en senior i Letland

Dansk senior fortæller: Jeg cykler til Pårup Skole, og en morgen, mødte 
jeg en af eleverne fra mine klasser, hun var lige væltet på sin cykel og 
havde fået nogle hudafskrabninger på knæene og på hænderne, og hun 
var helt grådkvalt.
Vi talte om, at det var godt hun havde sin cykelhjelm på, at det var godt 
at hun ikke havde brækket hverken arme eller ben. Jeg havde lige en 
serviet, så vi kunne få tørret det værste blod af, og holde servietten på 
det sted hvor det blødte mest. Jeg kunne mærke, at hun blev mere rolig, 
fordi vi kunne gå og snakke sammen, og jeg sørgede for at hun kom ned 
til skolens ”hjælper for småskader”. Lidt senere på dagen kom hun hen 
og fortalte mig, at alt var i orden,og hun havde det godt.  Næste gang jeg 
kom til skolen, fik jeg positiv respons for min handling.
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venhed på skolen, når eleverne laver en forestilling og mange bedsteforældre er til stede, så 
kunne man dele foldere ud og  tilbyde mere information efter skolens forestilling.

Hvilke steder skal vi kigge efter seniorer?
Skal vi henvende os til lederne af seniorklubber?
Til personlige venner? Til den lokale præst?
Skulle der være en offentlig meddelelse?
Der er mange muligheder, men de er ikke alle lige gode. Den foretrukne strategi afhænger
meget af de kontakter initiativtageren har. 

Vigtig for at projektet skal blive en succes
Hvis du ikke er sikker på mulighederne i dit område, kan det være en fordel at starte med 
en lille gruppe på 2-3 seniorer, som du er tryg ved og allerede kender, så du er sikker på, at 
projektet vil få succes fra starten.
I de fleste tilfælde vil det være muligt at køre projektet inden for en enkelt skole, og derefter 
kunne man sprede ideen videre.
I vores projekt gruppe har vi oplevet problemer med at rekruttere seniorer, selv om vi ved
og har oplevet, at mange siger, at de er villige. Især i Paarup i Danmark tog det temme-
lig lang tid at finde de ældre, bl.a. fordi initiativtageren lige var flyttet til et nyt område og 
endnu ikke havde god kontakt til lokalsamfundet.
Vi forsøgte at kontakte Ældresagens bestyrelse, men vi fik ikke nogen værdifuld respons, vi 
fik dog tilbudt at have en annonce i deres blad. Men det ville sandsynligvis ikke give noget 
svar, medmindre reklamen blev efterfulgt af en artikel, der forklarede, hvad det hele hand-
lede om. Så vi fik ikke nogen reel respons fra nogen, og vi kunne ikke lide at sætte en an-
nonce i bladet på det tidspunkt, idet vi så ikke kendte de personer, der evt. henvendte sig. 
Vi ønskede at være i stand til at screene de mulige seniorer meget nøje i starten, for at være 
sikker på succes. Ellers kunne vi risikere dårlige erfaringer med nogle seniorer, der ikke var 
egnet til projektet.

Endelig havde vi en vis succes, da vi spurgte i den lokale sognegård. De henviste os til fæl-
lesskabet omkring kirken, hvor de netop havde dannet en mande klub. Initiativtageren på 
Paarup Skole fik lov til at komme og fortælle om ideen og efterfølgende meldte fire mænd sig 
frivilligt til at deltage i projektet “Seniorer i Skolen”.

I Letland hvor skolen ligger langt ude på landet i et lille lokal samfund har de besluttet at 
udvide antallet af seniorer ved at:
1) bede den lutherske præst og den katolske præst om at annoncere tilbuddet
2) sætte en annonce på skolens webside
3) sætte en annonce i Nereta webside
4) Bede de tidligere seniorer om at tale med de mulige nye seniorer

Oven for nævnte vi  problemet med screening af de mulige egnede seniorer. Hvem kan være 
senior i skolen? Det er ikke hvem som helst!
Derfor er det vigtigt, før rekruttering at være meget klar over de krav, der er nævnt andet-
steds i denne bog, med hensyn til tavshedspligt og børneattest.
Når du har fundet de 2-3 første seniorer, som du evt. kender lidt til selv, kan du afholde det 
første introduktionsmøde med dem.

Det har været godt at være med i sløjd og være sammen 
med eleverne. Det er interessant at se, hvordan skolen 
arbejder i dag. 
Jeg hjælper eleverne med at løse deres opgaver.
Jeg laver noget af det farlige arbejde på maskinerne, 
fordi eleverne ikke må røre dem. Dansk senior.
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Gennemførelsen af Seniorer i Skolen i praksis
Det første møde med seniorer i Letland 
Et eksempel på et introduktionsmøde

Initiativtageren fortæller:
“Nereta Skole valgte i oktober 2009 at invitere mulige kandidater til et møde ansigt til ansigt 
for at forklare, hvad “Seniorer i Skolen” gik ud på. Når vi mødte mulige seniorer i byen blev 
de spurgt, om de havde lyst at komme til vores første møde på skole. 
Det virkede godt, otte seniorer sagde, at de gerne ville komme og høre om projektet.
Vi havde også inviteret en journalist fra den regionale avis for at synliggøre begivenheden 
for omverdenen. De lærere, der havde brug for seniorernes hjælp var også til stede, sammen 
med initiativtageren og en leder.
Vi forklarede essensen af ideen, drøftede fordele og ulemper ved det, fortalte dem, hvordan 
vi så  processen med gennemførelsen af aktiviteterne.
Derefter blev seniorerne bedt om at komme til skolen i løbet af den følgende uge, og besøge 
en klasse, hvilken som helst time og hvilken som helst lærer de havde lyst til.
Så havde de nogle dage til at tænke i. Hvis seniorerne besluttede at deltage i projektet, blev 
de inviteret til at komme på skolen igen for at underskrive papiret med tavshedspligten. 
Derefter havde de en samtale med den lærer, som de skulle støtte i klassen, og hvor læreren 
forklarede, hvordan samarbejdet skulle være.” 
Dette projekt gik i gang med 8 seniorer, og da der var gået et år blev der holdt et nyt møde 
i oktober. Her talte man om at skaffe flere nye seniorer. Lederen af skolen bad de ”gamle” 
seniorer om at hjælpe med at finde andre nye seniorer.”
Konklusion efter dette mødet var:
• Det er bedre, hvis der er en person i kommunen, der er ansvarlig for Seniorer i Skolen. 

De kender folk bedre, og de møder dem oftere end os siger lærerne og initiativtageren
• Vi vil prøve en ny aktivitet. Vi vil sætte senior gruppen ind under organisationen  4H, ( 

Seniorer og lærere til det første møde i Letland
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en organisation under landbruget som laver frivilligt arbejde og har mottoet hånd, ho-
ved, hjerte og helbred) så vil det måske være muligt at få nogle penge til projektet ”Se-
niorer i Skolen.” Det kunne være en af de måder, hvor man kunne få lidt til penge til 
kaffe m. m. til seniorerne.

Et forslag til en dagsordenen på det første møde med seniorer i skolen
• Man inviterer til et møde på skolen med det antal seniorer man har fremskaffet. Invitér 

også leder og interesserede lærere med.
• På mødet bliver skolens idégrundlag præsenteret og fremlagt for seniorerne.
• En eller to lærere fortæller om, hvordan skolen er i dag og hvordan børn opleves i deres 

daglige liv i børnehaveklasser og skole.
• En specialuddannet pædagog deltager måske og kan beskrive sit arbejde med de børn, 

hun møder, og de problemer, børnene kan have i deres indlæring.
• Brug evt. videoen på DVD-en  (vedhæftet bagerst) og vis nogle eksempler på, hvordan 

seniorer arbejder i skolerne.
• Forklar, hvordan du vil bruge seniorer på din skole i praksis og giv eksempler fra de hi-

storier vi har samlet bag i bogen. (side 40)
• Herunder kan du fortælle om den rolle seniorerne har i forhold til lærere og børn.

Læreren bestemmer
Det er meget vigtigt at understrege den holdning at: Det er læreren, der “leder” sine elever.
En af vores seniorer beskriver dette som: “seniorer bør gå et skridt diagonalt bag ved lære-
ren. Det er altid læreren, der er førende i klassen. “  
Det er læreren, der bestemmer, og den der har autoriteten i klassen. Hvis læreren skulle 
sige noget forkert, et årstal eller andet, skal man som senior huske at tie stille og holde sin 

Dansk senior i gymnastiktimen
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mund. Det er læreren, der har magten og senioren er en støtte til læreren og skal ikke be-
gynde at anfægte vedkommendes faglige kompetence. Det er dog god karma, efterfølgende, 
og i positiv dialog med læreren, at påpege åbenlyse fejl.

Tavshedspligt
En anden vigtig ting at tale om er: tavshedspligten. Det en elev fortæller en senior har han 
pligt til at holde for sig selv. Ingen videre snak til naboer eller bekendte i byen. Hvis ele-
ven fortæller om ting som rækker ud over det normale og senioren bliver i tvivl, skal han/
hun straks tale med sin lærer/leder om problemet. Det er nødvendigt at præcisere dette 
ved hjælp af eksempler og detaljerede oplysninger, så senioren bliver “klædt på så godt 
som muligt.” En senior har tavshedspligt på linje med læreren. For at senioren skal føle sig 
forpligtet på sit ansvar skal du fortælle, at inden de starter på skolen skal de underskrive et 
stykke papir, som vi kalder tavshedsløftet.

Børneattest
En tredje ting at komme ind på er: Børneattesten. Det er et skema fra politiet, som skal 
udfyldes og indsendes til Det Centrale Kriminalregister, som kontrollerer at alt er i orden for 
vedkommende. Mange forældre er bange for kriminalitet og pædofili, derfor kan man bero-
lige forældrene med at alle seniorer har en børneattest. Se skema bagest i bogen, det kan 
findes på nettet og skal udfyldes af skole og senior. (side 36)
Efter de mere alvorlige ting er gennemgået kan man lade seniorerne fortælle om sig selv og 
deres liv. Husk en kaffepause for small talk.
Lav en aftale om det næste møde en eller to uger senere, hvor seniorerne i mellemtiden har 
haft mulighed for at tænke over forslaget og melde til eller fra.
Det kunne også være en god idé at lave en udflugt for seniorer, lærere og ledere til eksiste-
rende steder, hvor “Seniorer i Skolen” fungerer, hvis det er muligt.

Møde nummer 2
Det andet møde kunne være i skoletiden, hvor seniorerne bliver vist rundt på skolen og evt. 
overværer en lektion. Nogle gode elever kan være guider. Efter at være blevet vist rundt mø-
des man igen og taler om sine indtryk sammen med koordinatoren/initiativtageren.
Nu skal man så spørge om nogle af seniorerne vil fortsætte med at være støtte på skolen. 
De, der ønsker at fortsætte som seniorer, får udleveret sedlen med tavshedsløftet til under-
skrift og børneattesten som ligeledes skal udfyldes og indsendes til Det centrale Kriminalre-
gister af skolen.

En lettisk senior fortæller:
Der var en dreng i første klasse som græd så meget 
fordi han ikke kunne følge med, det blev min opgave at 
berolige ham og hjælpe ham med at løse sine problemer 

En senior fortæller:
Jeg har behov for at fortælle, at jeg er extremt glad for min seniorrolle. 
Det at være blandt elever og lærere får mig til at føle mig langt yngre 
end jeg er. Dagen, hvor jeg er på skolen, er et dejligt afbræk fra min 
hverdag  



18

Ønskeliste 
Derefter kan du give seniorerne en “Ønskeliste”, det er en liste med angivelse af, hvilke ty-
per af aktiviteter og lektioner de ønsker at deltage i, hvilken alder børn, de ønsker at arbejde 
med, hvor mange timer de er villige til at deltage, og hvad de allerhelst vil gøre som senior. 
Disse oplysninger bliver indsamlet og koordineret af initiativtageren, som også finder den 
lærer, der passer sammen med den rigtige senior. Ønskeliste bagerst i bilagsiderne. (side 
35)

”Sprudle” liste
Samtidig beder man senioren udfylde en liste over hvilke ting de interesserer sig meget for. 
Her kalder vi det en sprudle liste, det er en liste over, hvilke ting de er sprængfyldte med, 
hvad de sprudler over med, hobbyer og andet. Sprudleliste findes bagest. (side 34)
Disse oplysninger kan gives til skolens leder som en resurse oplysning, man ved særlige lej-
ligheder kan bruge. En senior ved måske meget om Tyskland og historie, en anden har boet 
og arbejdet i Yemen o.s.v. og disse oplysninger kan måske bruges til et foredrag i de store 
klasser en time eller to. Jo mere videnskapacitet man har på sin skole jo større muligheder.

Navneskilt
Senioren skal have et navneskilt med deres navn og med teksten: Senior og skolens navn, 
så forældre og fremmede til enhver tid kan se at vedkommende senior hører til institutio-
nen. Indprent senioren at dette altid skal bæres synligt i skolen.
Initiativtageren/koordinatoren skal have navn, adresse og telefonnummer fra seniorerne 
og senioren skal have et telefonnummer på ”sin” lærer. Hvis senioren er syg eller på anden 
måde er forhindret, er han nødt til at informere læreren eller koordinatoren. Ligeledes mel-
der læreren tilbage, hvis der er ændringer i klassens tidsplan og nogle timer er aflyst.
Med henblik på fremtiden kunne det være værd at tænke på at få koblet seniorerne på In-
tranettet (skoleintra?), så de selv kunne se de aflyste timer og anden vigtigt information.

Vikar
Det er også vigtigt at fortælle seniorerne om situationen ved syge lærere og vikar. Og hvis 
senioren bliver bedt om at stå alene i klassen og selv ønsker det, som vikar, gælder det som 
undervisningstid og vedkommende skal have betaling. Det er vigtigt at dette bliver over-
holdt, da man ellers meget nemt kan få utilfredse kollegaer og fagforeningen indblandet. I 
tilfælde af lærerstrejke eller lockout møder senioren umiddelbart ikke op med mindre andet 
aftales mellem de involverede parter i konflikten.

Belønning
Drøft også hvilke belønninger man kan give for dette arbejde. I Sverige spiser seniorerne 
gratis med i kantinen og får lov til at benytte sportsfaciliteterne en gang om ugen, men i 
Danmark er der måske andre muligheder, man kan komme i tanke om. Men vigtigt er det 
at seniorerne føler sig som en del af skolen og bliver modtaget venligt og imødekommende. 
De skal ikke bare sidde som nogle fremmede i et hjørne på lærerværelset, men føle sig godt 
tilpas og kunne få gratis kaffe og være med ved nogle af de fælles udflugter og arrangemen-
ter som gælder for hele institutionen.

Skoleleder EP: Om seniorer i folkeskolen

Jeg valgte at gå med ind i en ordning med seniorer på mine 3 skoler, fordi jeg 
ved, at en del af alle de, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, stadig 
har et behov for at have en tilknytning til vigtige institutioner i vores samfund.
På samme tid synes jeg også, at jeg som skoleleder har pligt til, at sørge for at 
mine elever få al den opbakning og støtte i forbindelse med deres undervisning, 
som jeg overhovedet kan give dem. 
Lige nu har jeg 2 seniorer på Søhusskolen – jeg ser og hører at eleverne ser frem 
til den dag hver uge, hvor de har 2 voksne i klassen. 
Ordningen er en kæmpesucces.
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Nu bliver det alvor
Første dag som senior
Inden senioren starter i klasseværelset har læreren eller koordinatoren informeret forældre-
ne om idéen. Enten har senioren ved et forældremøde præsenteret sig selv og læreren har 
fortalt om idéen eller man har sendt et brev ud til forældrene i klassen med nogle oplysnin-
ger om projektet og de involverede seniorer. 
Eksempel på forældrebrev er bag i bogen. (side 32)
Selvfølgelig er børnene også blevet informeret om at senioren starter i klassen så det ikke 
kommer som en overraskelse.

På selve dagen holder senioren og læreren et kort møde, hvor senioren laver aftaler med 
læreren om, hvordan støtten i klassen skal foregå. Oftest er det arbejde med at støtte de 
små elever i læsning eller matematik, hjælpe i frikvarteret, tale med elever der går alene, ser 
triste ud eller falder og græder. Det kan være en ekstra støtte i gymnastiktimer og fysik og 
sløjdtimer. Men der kan sagtens være andre områder. Det kunne være godt at udarbejde en 
liste over, hvad seniorer kan gøre, og hvad de virkelig har gjort, så man har nogle konkrete 
eksempler fra sin egen skole.

Derefter går senioren og læreren sammen ind i klassen og læreren sørger for en venlig vel-
komst. Måske er det en god ide at have navneskilte på elevernes borde. Husk at senioren 
skal bære sit navneskilt

Hvad laver senioren i skolen
Vi har her lavet en liste over hvor seniorer kan støtte i skolen, det er et idéoplæg
1. Seniorer kan deltage i hverdagens lektioner, hvor der er behov
2. Seniorer kan gå ude i skolegården og være en støtte i frikvartererne 
3. Seniorer kan benyttes i lektiecafeer
4. Seniorer kan bruges i elevernes fritid, i fritidsordninger
5. Seniorer kan tale med elever der er vrede, i dårligt humør eller alene eller de kan tale om 

andre problemer, som en elev kan have.
6. De kan læse med elever der har særlige behov
7. Seniorer kan bistå med udlån fra bibliotek
8. Seniorer kan bistå ved ture ud af skolen
9. De kan gå med mindre grupper når klassen er på ture
10. En senior var hvert år julemand på skolen, og hvert efterår lod han skægget gro

En svensk senior:
Mit første møde med “mine forældre” til eleverne i min 
klasse var til et forældremøde, hvor skolelederen havde 
inviteret mig til også at deltage.
Skolelederen gav mig 10 minutters taletid til at forklare 
forældrene, hvilken rolle jeg har i klassen som senior:
En dag om ugen er jeg i klassen, hvor jeg hjælper ele-
verne med matematik, sprog m.m. Jeg er sammen med 
eleverne i skole-gården, og når de har frikvarter.
Jeg spiser frokost sammen med dem i kantinen.
Desuden deltager jeg ofte i ture uden for skolen, f.eks. 
i forbindelse med natur/teknik. Jeg slutter af med at 
pointere, at alt hvad eleverne fortæller mig, naturligvis 
bliver mellem eleven og mig, medmindre det har karak-
ter af noget, som den ansvarlige lærer bør orienteres om.
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11. En senior hjalp i gymnastiktimerne, en anden i fysiktimerne og en tredje i sløjd
12. Seniorer kan støtte når eleverne skal spise
13. Seniorernes arbejde i skolen er meget varieret og afhænger af den enkelte senior
Nogle seniorer fremhæver at de ”kun” er der for at støtte børnene og læreren, hvor det er 
nødvendigt. Andre beskriver, at de lytter til eleverne når de læser, hjælper dem med at finde 
glemt tøj, hjælper dem i pauserne med lektier, de har glemt at få lavet.
Andre seniorers opgaver kan være at give støtte i enkelte fag, som matematik og dansk for 
enkelte elever. Opgaverne varierer meget afhængig af den enkelte seniors interesse.

Dansk senior hjælper børnegruppen

Beretning fra en lærer:
Hver onsdag i to lektioner med fysik/ kemi har jeg en senior med, som er 
en del af gruppen Senior i Skolen. Senioren har, da hun var aktiv på arbejds-
markedet, arbejdet på Syddansk Universitet, så hun er vant til at være i 
et laboratorium. Derfor er det oplagt, at hun hjælper til i undervisningen i 
fysik/ kemi, hvor vi ofte laver forsøg.
Det er dejligt at have senioren med, ikke kun fordi hun kender et laborato-
rium, men når der bliver flere og flere i klasserne og eleverne gerne vil have 
hjælp til det ene eller andet, så er det rart, at der er en undervisningsas-
sistent med, som faktisk er det, som senioren er.
Senioren hjælper med alle de praktiske ting, som at dele papir ud til ele-
verne, finde ting frem, sætte en opstilling korrekt op – og så kan jeg kon-
centrere mig om, det som er vigtigst: at undervise eleverne i faget.
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Hvor meget tid bruger senioren?
Tiden senioren bruger i skolen er meget forskellig. Det varierer fra mindst 2 timer om ugen 
til to hele dage. Hver enkelt senior afgør omfanget af deres engagement. Men 2 timer om 
ugen må være minimum. Senioren skal forsøge at komme hver gang, og hvis han ikke kan 
komme, er det vigtigt at underrette læreren og melde fra. For selvfølgelig skal senioren 
kunne tage en pause, hvis man skal til lægen, på ferie eller have besøg af egne børnebørn. 

En dansk senior siger om seniorers holdinger til skolen:
Vær loyal.
Din adfærd og væremåde falder tilbage på skolen. Vær positiv, når du 
taler om skolen, også når du er udenfor skolen. 
Vær stolt af dit seniorjob i skolen.
Vær ansvarsbevidst. 
Skal omsættes i mere uhåndgribelige begreber som konduite. 
Skab respekt om dig selv og din skole – og gør alt for at holde denne 
respekt ved lige.
Personlig fremtræden:
Påklædning: 
Vi er velsoignerede og ikke outrerede i vores påklædning og udseende i 
øvrigt, således at vi ikke i vores fremtoning virker stødende på andre. 
Vi skal ikke ved vores udseende sende politiske eller religiøse signaler.
Væremåde:
Et dårligt eller mangelfuldt svar er intet svar. Besvar kun spørgsmål, 
hvis du ved – og ikke bare tror. 
Åbenhed og forståelse over for det at begå fejl. (Alle begår fejl). Skab en 
positiv atmosfære omkring det at påpege fejl. Kritik er udmærket, hvis 
den er konstruktiv.
Venlighed og imødekommenhed skal præge din adfærd i forhold til læ-
rer og elever.
Elev/lærer kontakt:
Samtale: Tal ikke til læreren/eleven – tal med lærer/elev. Tal forståeligt.
Vis interesse for elevens problemer og svar høfligt.

Senior på mål
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Seniorer i kantine i Sverige

Udviklingschef i Skoleafdelingen, Odense Kommune:

Seniorer i Skolen er et godt eksempel på, hvordan vi med skolen som
centrum både får givet seniorer nogle meningsfulde og livgivende
oplevelser, får flere voksne der kan bidrage til børn og unges læring og
udvikling og får givet lærerne nogle ekstra resurser. Det er et projekt
med tre vindere.

Folkeskolen skal skabe læring, udvikling og trivsel for børn og unge - og
skolen er en betydende del af et lokalsamfund. 
Seniorer i Skolen er et eksempel, hvor dette supplerer hinanden. I fremti-
den kommer folkeskolen til at samarbejde meget mere med aktører i det 
omkringliggende samfund, og seniorerne er her en stor ressource.

Men det er vigtigt at give besked om fravær, da det ellers kan betyde at nogle børn venter 
forgæves på senioren. 
Nogle seniorer har også en ”time-out” periode, hvor de står på stand by, og kan så senere 
blive meldt til en klasse på en skole igen når de har lyst.
Der kan selvfølgelig også være en senior og en lærer hvor kemien ikke passer sammen. Der 
må koordinatoren være fleksibel og lave nogle omflytninger evt. til en anden lærer eller  sko-
le, hvis det er muligt.
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Regler i forbindelse med seniorer i Sverige.
Denne tekst er et sammendrag af de svenske regler og deres politik for Seniorer i Sverige. 
Her oversat til dansk. Det kan man evt. bruge til at tage med til et møde i skolebestyrelsen 
eller lign.

Kursus
I Sverige har de haft seniorer i 12 år, så de har udviklet et koncept omkring seniorer i sko-
len. En del af konceptet er at annoncere i de lokale aviser, hver gang de kører et to ugers 
kursus for interesserede seniorer. Normalt deltager 18-23 seniorer i et sådant kursus. De 
får information om skolen i dag og de krav der stilles til involverede personer i skolen. De 
har indlæg fra både skoleledere og lærere. Seniorer får fortalt om den officielle tavsheds-
pligt og andre vigtige regler. I løbet af kurset deltager de i udflugter til forskellige skoler og 
institutioner for at se de forskellige muligheder. Derefter vælger de hvad de gerne vil arbejde 
med.
Dette kursus giver også arrangørerne mulighed for at se på seniorernes adfærd og om nød-
vendigt få øje på folk som ikke er egnet til at være i skoler og institutioner af en eller anden 
grund.
Efter at seniorerne er begyndt at arbejde som frivillige, møder de hinanden for at få en mu-
lighed for at fortælle hinanden om deres oplevelser i skolen. Disse møder er af stor værdi for 
alle.
Hvis der er mere end én senior på en skole, vil de snart danne deres eget lille netværk, som 
også giver dem en værdifuld mulighed for at udveksle erfaringer. 
Når du starter på en ny skole vil det være tilrådeligt at starte bare en lille gruppe for at 
indsamle erfaringer. I de følgende år, vil du gøre dine egne erfaringer, men nedenfor har vi 
besluttet at give nogle af de vigtigste oplysninger om regler og praksis gjort i Sverige.

Politik og praksis i Sverige
Kravet til de, der ønsker at være seniorer i skolen er at de deltager i et introduktionskursus. 

Seniorer hjælper en elev
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Således at de får viden og information om den organisation, som de skal agere i. Seniorer 
bør kende børnehavers og skolers værdier og regler.
Under de indledende kursus/møder  og ved løbende møder, beskæftiger vi os med nogle 
af de forskellige spørgsmål der dukker op undervejs og gennem diskussioner tydeliggør vi 
forståelsen.
Under de indledende kurser/møder  giver vi  information om tavshedsløftet og børneatte-
sten og ved de løbende møder minder vi seniorerne om det igen. Vi ønsker at det skal være 
helt klart, at de ældre aldrig må tale om individuelle børn eller familier.
Vi sikrer os, at seniorerne er klar over de krav som gælder for vores skolesystem, og ved 
hvad de betyder.
Seniorerne  skal fortælle den relevante lærer eller skoleleder, hvis de hører eller ser noget, 
der kan betyde, at et barn er sygt eller på nogen måde skulle have behov for særlig op-
mærksomhed og omsorg.
Vi gør vores yderste for kun at få egnede personer. En person, der ønsker at blive senior i 
skolen skal aflevere en børneattest.
Vi forlanger at seniorerne altid bærer et navneskilt med ordet senior. Det bør altid bæres 
synligt for forældre, børn, personale og besøgende.
Det er vigtigt, at forældrene kender seniorerne i skolen. Lærerne skal informere om seniorer 
i skolen og skal udfærdige en brochure/brev, som er specifikt rettet til forældre.
Vores ønske er, at senioren har en kontaktperson på skolen, en der kan svare på spørgs-
mål, diskutere problemer, være bindeled til ledelsen, kontakt  i tilfælde af fravær m.v.

Nonprofits
Seniorers deltagelse i skolen er absolut frivilligt.
I det tilfælde at han erstatter en lærer, skal han betales efter normal tarif  for vikar.

Det skal være sjovt
Seniorerne beslutter selv, hvor meget tid de har at dele ud af i samråd med relevant perso-
nale. Hvor mange timer de vil komme på skolen
Seniorerne skal føle, at de deltager i noget, de gerne vil og som er sjovt.
Deres opgaver i børnehaveklasse og skole kan variere. Nogle er der for at hjælpe og støtte 
børn og læreren og at træde til, hvor det er nødvendigt.
Andre seniorer beskrive at de lytter til børnene når de læser, spørger til lektier, er med i 
frikvarterer eller hjælper i lektiecafeer.
Det kan variere meget baseret på deres egne færdigheder og interesser.

Læreren er lederen
I løbet af vores kursus, samt i de løbende genopfølgningsmøder, diskuterer vi den rolle, som 
senioren har i forhold til lærere og børn. Det er læreren, der er “leder” for klassen.
Senioren bør være en støtte der bistår børnene og læreren.

Belønning 
Der bør være en form for påskønnelse af det arbejde, der udføres af seniorer. Det behøver 
ikke være meget bekosteligt, ofte er det mere værdifuldt, at læreren og skolen viser deres 
tilfredshed i ord, smil og attituder. 

En dansk senior siger:
Det er en glæde for mig, at jeg kan være med til at gøre en forskel, selv om 
jeg er pensionist, jeg glæder mig hver gang til at skulle afsted.
Jeg føler, at der er et godt samarbejde med læreren og børnene, som er hyg-
gelige at arbejde sammen med .
Alle vi seniorer har det godt i hinandens selskab, det betyder også meget, vi 
kan give hinanden gode ideer og råd.
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Økonomi  
Du bør forsøge at finde ud af hvilke muligheder, der er for økonomi tidligt i processen.
Hvor skal den nødvendige men lille mængde penge til projektet kommer fra? 
Hvad har I brug for?
Skal det være skolens budget eller en ny konto fra de lokale myndigheder? Eller fonds-
midler? Sammen med skolens administration eller lokalsamfundets administration, bør I 
beslutte, hvor mange penge (eller ressourcer) der er nødvendige?
Der kan være mange problemer i forbindelse med økonomi, selvom det ofte kun er små be-
løb det drejer sig om. Normalt er der ikke afsat penge til nye initiativer som SIS.
Men hvis I kan opnå at få en sum penge til små behov, når I laver aftalerne med skolemyn-
dighederne, vil det gøre jeres liv meget lettere. Husk også at nævne i forhandlingerne, at I 
har brug for et klasseværelse, når I har jeres møder og kurser med seniorerne.
Tid er penge, og I tilbyder skolen hjælp, så er det også rimeligt, hvis myndighederne støt-
ter små behov. Måske vil nogen i kommunen eller blandt de lokale erhvervsfolk sponsorere 
noget til projektet? 

Liste over mulige omkostninger
Det er meget vigtigt at overveje så tidligt som muligt, hvis der er behov for penge fra lokal-
samfundet, administrationen, skolen eller fonde.
Omkostningerne i forbindelse med projektet kan dækkes enten af fri arbejdstid eller med 
penge fra forskellige kilder.
Ofte er det lettere for offentlige institutioner at give fri tid eller anden form for service end at 
give penge.
Det samme for private personer: de er ofte villige til at arbejde frivilligt i stedet for at give 
penge.
En foreløbig liste over aktiviteter, der kræver ressourcer:

Udgifter i forbindelse med forberedelsen af projektet Senior i Skolen, SIS
Projektleder i den lokale administration af skoler (arbejdstimer )
Sekretær for projektet (arbejdstimer, fast antal timer hver uge)
Kursus koordinator (frivillig fra skole eller pensionist)
Foredragsholdere til kurser/møder (medarbejdere eller frivillige fra forskellige grupper i 
skoler eller den lokal administration, pensionister eller andre undervisere, der er villige til 
at fortælle gratis på et møde).
Udgifter til trykning af foldere og postkort til uddeling og hvervning af nye seniorer. 
Frokost, kaffe og småkager under møder (kaffe kan undertiden være fri på det sted man er) 
Hvis der tilbydes frokost nogen steder, skal dette selvfølgelig ikke være udgifter for senio-
rerne.
Klasseværelserne for møderne skal være gratis, men det er vigtigt at man spørger på for-
hånd og booker tidligt.
Transport til studiebesøg ( hvis man ønsker at se, hvordan seniorer arbejder på en anden 
skole), det kan være i private biler? Skolebus? 
Eventuel udgifter til benzin.
Transport fra hjem til mødet betales af seniorerne selv.

Udtalelser fra skoleleder på Paarup skole:
Seniorer er ikke lærere, men en supplerende ressource.
Vi er ikke afhængige af dem, men de hjælper lærere og 
aflaster dem fra noget arbejde.
De er et godt supplement til undervisningen.
De er ekstra flødeskum på kagen

MMR
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Udgifter når seniorer arbejder
Projektlederen i den lokale administration af skoler (arbejdstimer) (bruges til administration 
af opfølgende møder og eventuelle sociale sammenkomster med seniorerne)
Sekretær for projektet (arbejdstimer, fast tidsplan hver uge eller fleksibel!)

Omkostninger i forbindelse med møder
Disse møder kan opstå, når der efterhånden er blevet en gruppe på 10-12 seniorer, så kan 
det være interessant at samles, drikke kaffe og høre en halv time på en speciallærer,der for-
tæller om et specielt emne. Her kan der serveres brød og kaffe, og det koster selvfølgelig. Og 
det er ikke meningen at koordinatoren/læreren eller seniorerne selv skal betale det.
Aktiviteter givet gratis som en “gulerod” (såsom brug af svømmebassin og fitnesscenter, skal 
du huske at spørge om, når du planlægger projektet)
Med hensyn til udgifter kunne man, som en generel regel, sige, at betingelserne for seniorer 
skal være så tæt på vilkårene for lærere som muligt.

Forsikring
Seniorerne bør være en del af forsikringsordningen (ulykkesforsikring) for de beskæftigede i 
skolerne, og det bør huskes, hver gang kommunen forhandler forsikringer.
Den offentlige ansvarsforsikring (ulykker forårsaget af skade - materiale, eller hvis børn 
kommer til skade) dækker for seniorer ligesom andre besøgende på skolen.

En lettisk Senior leger med eleverne
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Opfølgning 
Hvad får en senior til at blive ved med at være senior i mange år?
I Odense Kommune er vi ved at lave en strategi for, hvorledes vi passer godt på vores frivil-
lige seniorer. Ikke blot i skoleregi, men også på andre felter, hvor der er frivillige involveret. 
Det er vigtigt, at vi som koordinatorer sørger for at favne alle disse hjælpende personer.
På skolerne er man yderst taknemmelig for den store indsats, som seniorerne yder. Vi må 
ikke glemme, at seniorerne melder sig dels fordi de har overskud og kompetencer efter et 
langt og meningsfyldt arbejdsliv, dels for at udvide deres sociale relationsmønster. Med
andre ord, seniorerne har kræfter og lyst til at udføre et meningsfyldt frivilligt arbejde, og de 
har virkelig mod på at møde nye mennesker.

Vi har som sådan ingen penge at gøre godt med, men i Odense Kommune, nærmere beteg-
net på Paarup Skole, sørger vi for at invitere til Seniortræf 5-6 gange i løbet af et skoleår.
Seniorerne fra de andre skoler, samt de respektive skoleledere deltager naturligvis også.
Seniorkoordinatoren sørger for mødets indhold og indkaldelser, reservation af lokale, samt 
bestilling af ostemadder.
En dagsorden kan se ud som flg..

Vigtigt er rundbordssnak og udveksling af erfaringer.
Den positive “brokkasse” - det kan f. eks. handle om lærere, der glemmer at give besked om 
fravær eller omlagt undervisning, så senioren i princippet går forgæves, hvilket absolut ikke 
er godt nok!
På Paarup Skole er seniorerne en naturlig del af personalet på lærerværelset. Der tales, 
drikkes kaffe og spises madpakker osv.
Desuden er de mandlige seniorer inviteret med de mandlige lærere på mandetur en gang 
om året for egen regning.
Ved disse Seniortræf får seniorerne lejlighed til at stille spørgsmål og få feedback. En feed-
back som skal anvendes af koordinatoren.

Eksempel på dagsorden til et Seniortræf 

Velkomst
Fællessang (Når vinteren rinder ….)
Præsentation med ”funktioner”
Seniorer i skolen DVD – v/Helene
Orientering v/GK 
Seniorhåndbog
Seniorhus
Møde i Pædagogisk Lederforum
Netværk – evt. v/ Karen/Lene
Udbredelse, plakater m.m.
Letland, Kronprinsen m.m.
Rite Højskole 7.3.13, kl. 15.00
Meretes klumme (Ny velfærd)

Kaffe m/ostemadder
Rundbordssnak
Udveksling af erfaringer på kryds og tværs
Den positive ”brokkasse”
Dato for nyt møde
Farvel og tak for i dag

Vel mødt
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Publicity
Det er også vigtigt at huske at få omtale i de lokale aviser om seniorernes arbejde og betyd-
ning. Lad seniorerne selv lave artiklerne, evt. sammen med eleverne, hvis I har emneuger 
eller laver andet interessant, brug dem også som fotografer, mange seniorer tager billeder og 
interesserer sig for det. Brug de ekstra resurser I har fået forærende!

Spredning og formidling af ideen
Hvis du ønsker at sprede idéen, vil det være oplagt at besøge andre skoler sammen med 
en senior. Lad senioren fortælle historier fra det daglige skoleliv. Tal med folk du kender, 
mund- til- øre, om ideen.
Vis nogle videoklip og uddel nogle foldere og postkort med oplysninger.
På Pårup skole var det lokale TV ude og tage nogle optagelser, som blev vist i fjernsynet og 
alle var begejstret. Der blev optaget fra en fysiktime, hvor en forhenværende elektriker hjalp 
til og fra en gymnastiktime, hvor en tidligere bankmand viste øvelser i spring for eleverne, 
og skolens leder udtalte sig positivt om ideen. 
I Letland var initiativtageren med til to konferencer i hovedstaden Riga, hvor hun fortalte og 
viste et powerpoint show om “Seniorer i Skolen”. Efterfølgende viste Rigas borgmester inte-
resse for projektet og lovede at hjælpe og støtte ideen.
Men vores erfaring har dog vist, at det bedste resultat opnås, hvis en senior udbreder ideen 
blandt andre pensionister. Fænomenet bliver en snebolds effekt, flere og flere bliver interes-
seret.

Held og lykke!

Arbejdsgruppen

En lettisk senior fortæller:
I 1. klasse var der en elev, som havde svært ved at læse og i 
øvrigt også at opføre sig ordentligt.
Min opgave som senior var så at sidde ved siden af ham i 
timerne for at hjælpe og støtte ham. Da vi nåede til jul, havde 
han lært alle bogstaverne i alfabetet, og da vi nåede påske, 
kunne han læse stavelser og små ord.
Læreren udtrykte sin taknemmelighed over min støtte og 
sagde, at uden min hjælp havde hun ikke været i stand til at 
lære drengen at læse.



29

Skabeloner af forskellige dokumenter.
Skabelonerne på de følgende sider kan kopieres og tilrettes til brug.

Først findes et eksempel på brev til forældrene, dernæst de forskellige papirer, som vi anbe-
faler at bruge. Så politi-erklæringen, som kaldes børneattesten, og så er der et eksempel på 
en folder, som man kan rette i og tilpasse sin skole og sine seniorer.
Desuden har vi et eksempel på et reklamepostkort, som fortæller hvad “Senior i Skolen” er 
og som seniorerne kan dele ud blandt potentielle seniorer. 

Eksempel på Letter of Intent side 30

Eksempel på Lettter of Intent side 31

Eksempel på brev til forældre side 32

Tavshedsløfte 33

Sprudle liste 34

Ønskeliste 35

Børneattest 36

Reklamefolder 37-38

Kort til uddeling som reklame 39

Historier fra seniorer, lærere og elever i Danmark, Sverige og Letland 40

Organisering i et større perspektiv 48

DVD 49
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Letter of intent 

Foreløbig aftale/hensigtserklæring

Mellem forvaltningen /skole/politisk udvalg etc.…………………………………………………

og initiativet ”Seniorer i Skolen” ved ………………………………………………skole.

Parterne er bekendt med og har gennemgået ”Håndbog for Seniorer”.

Ud fra denne lægger forvaltning/skole/udvalg især vægt på følgende forhold:

Fra initiativets side lægges vægt på:

Forvaltningen/skolen/udvalget er indstillet på at yde flg. resourcer: 
eksempler:  koordinerende arbejdstid, entreer, mad/kaffe ved møder, andre ting efter lo-
kale muligheder) (streg ud eller tilføj)

Parterne enedes i øvrigt om:

Efter en forsøgs/indkøringsperiode på ……………………………….mødes alle involverede 
parter (seniorer, skole, lærere, lærerkreds) til evaluering med evt. efterfølgende fornyet let-
ter of intent.

Dato

For forvaltningen/skole/udvalg                                                                     for initiativet
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Letter of intent 

Foreløbig aftale/hensigtsærklæring

Mellem lærerkredsen  for ………………………….. og initiativet ”Seniorer i Skolen” 
ved ……………………….skole.

Som baggrundsmateriale for aftalen er parterne bekendt med ideerne og intentionerne be-
skrevet i ”Håndbog for Seniorer”.
 
Fra kredsens side lægges især vægt på at følgende præmisser overholdes:

Fra initiativets side lægger vi især vægt på:

Parterne enedes i øvrigt om: 

Efter en forsøgs/indkøringsperiode på……………………mødes vi igen til evaluering af forlø-
bet, idet også de aktuelle lærere og seniorer inddrages i evalueringen.
Efterfølgende udarbejdes evt. fornyet aftale.

Dato

For lærerkredsen                                                                         for initiativet
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Eksempel på brev til forældre

          
På torsdag den 15. april starter senior Ulla i 3. C 
Senior Ulla er pensioneret bogholder og har i mange år arbejdet i et rådgivende ingeniør 
firma.
Seniorer i Skolen er et nyt projekt, som er startet på vores skole. Vi har nu 5 seniorer som 
hjælper med i forskellige klasser på skolen. Det er alt sammen frivilligt arbejde og tager ikke 
arbejdet fra lærerne, men er med til at give læreren en ekstra hånd og eleverne mulighed for 
at have flere voksne omkring sig, som de kan spørge og tale med. 
Her på skolen støtter en af seniorerne i gymnastiktimerne og en anden hjælper med i sløjd 
ved de farlige maskiner og en tredje arbejder sammen med de større elever i fysiktimerne, 
han er tidligere elektriker.
Vi mener at alle seniorerne vil kunne være en hjælp på skolen. De er blevet oplyst om tavs-
hedspligten, som gælder for både lærerne og seniorerne og vi har bedt dem fremskaffe en 
ren børneattest, så vi kan være sikre på at der ikke er kriminalitet eller pædofili.

At være senior i skolen er absolut frivilligt og senioren får ingen betaling eller vederlag. Det 
er alene lysten til at have med børn at gøre og at dele ud af erfaringer, samt at holde sig 
rørig, der driver værket. 
At have seniorer i skolen bidrager til at udviske skellet mellem generationerne og forbedre 
forståelsen. De evalueringer vi har haft og de tilbagemeldinger, der er kommet fra elever og 
forældre siger entydigt, at alle parter (elever - lærere – skole – seniorer) har stor glæde og 
nytte af samværet.
Det er derfor med glæde og stor forventning jeg udsender dette brev til jer og hører gerne 
jeres oplevelser af ordningen gennem forløbet.

Da vi gerne vil udvide antallet af seniorer, opfordrer vi jer til, hvis I kender nogle, der kunne 
være interesserede i at blive senior, om at henvende sig til Lars Hansen, tlf. 23765443 eller 
mail til lhansen@inbox.dk

Venlig hilsen 

Klasselærer 
Jørgen Olsen
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Tavshedsløfte

Som senior i skolen, kan jeg komme til at få indsigt i børns og 
familiers liv og personlige relationer. 
Jeg lover, at jeg vil holde mit løfte om tavshed om de ovennævnte forhold på linje med lær-
ernes tavshedspligt. 
Ved den mindste tvivl, vil jeg diskutere det med læreren og/eller skolelederen.
 
Jeg har læst ovenstående og forpligter mig til at holde mit løfte om tavshed, både 
i løbet af min tid som senior på skolen og efter at jeg har forladt mit job som senior 

Sted og dato. 

Navn:

Underskrift:
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Sprudle liste

Her er en liste, hvor du som senior skal skrive, hvad du sprudler over med.
Hvad er du bristefærdig af, fyldt op til randen med, så det løber over.
Hvad er det for en interesse eller hobby, du ikke kan lade være med at tale om.
Er det at lave perlearbejder, smykker eller hækle sutsko, er det at fortælle om dengang du 
var sygeplejerske på Grønland, udstationeret i Afrika eller ved du alt om den tyske historie?
Skriv løs her på siden. Så er vi her på skolen opmærksom på dine ekstra resurser, som vi 
forhåbentlig vil kunne trække på, når en klasse f.eks arbejder med Tyskland og gerne vil 
vide mere eller nogle elever skal finde noget om Grønland og lige pludselig kan få en første-
håndsberetning fra et menneske som har oplevet det selv.
Lad være med at tænke ” det er jo ikke noget særligt” skriv det på, alt kan have betydning.

Jeg kender noget til :

Jeg kan lide at:

Andet:

Navn:      
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Ønskeliste

Jeg vil gerne deltage i :

 Jeg vil gerne være med i klassen:

 Mandag fra:            til
 
 Tirsdag fra:  til

 Onsdag fra:  til

 Torsdag fra:  til

 Fredag fra:  til 
 

Jeg kunne tænke mig at hjælpe med følgende aktiviteter:

Navn:
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Børneattest 
Rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister (Bemærk vejledning bagerst)
Sendes til:

Rigspolitiet - Center for Almen Jura 
Kriminalregisteret 
Børneattester, Polititorvet 14 
1780 København V

Hermed anmodes om børneattest for:
Efternavn Fornavn(e)

Gade/vej Nr. Sal Side Postnr. By

Personnummer

 anvendes til brug for ansættelse eller beskæftigelse, der indebærer direkte kontakt til børn og unge under 15 år, eller til brug for 
ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal færdes fast blandt børn og unge under 15 år?

NejJa Dato

Den rekvirerende myndigheds/forenings underskrift 

Undertegnede giver herved (myndighed/institution/forening)

tilladelse til at indhente oplysninger jf. § 36 i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister. Jeg er tillige blevet gjort bekendt med indholdet af 

§ 36 i den nævnte bekendtgørelse.

Samtykkeerklæringen nedenfor SKAL udfyldes af den pågældende

Dato

underskrift

Returneres til (fuldstændig adresse)

Udfyldes af Rigspolitiet

Se vedlagte. Rigspolitiet skal gøre opmærksom på, at uberettiget videregivelse af  oplysningerne kan straffes

Der findes ingen oplysninger jf. § 36 i Justitsministeriets bekendtgørelse om Det Centrale Kriminalregister

Klip her

Dato Rigspolitiet 
Center for Almen Jura 
Kriminalregisteret

underskrift

Børneattesten vedrører (udfyldes af rekvirerende myndighed/forening)
Efternavn Fornavn(e)

P274 ( / )

Samtykkeerklæring

Jeg er indforstået med, at eventuelle oplysninger om strafbare forhold videregives til (stilling/navn):

Børneattest
Første side af 3 sider som findes i sin helhed på:
http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/D45547E8-5DF6-4B39-B33F-7DE6BEDF84E8/0/P274_0408.pdf
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H
vorfor væ

re Senior i skolen? 

Fordi: 

• 
du får m

ulighed for at dele ud af din rigdom
 af 

erfaringer fra et langt liv 

• 
du får m

ulighed for at holde dig aktiv og sund 
gennem

 m
ødet m

ed børn og unge 

• 
du er m

ed til at m
indske generationskløften og 

frem
m

edgørelsen m
ellem

 generationer 

• 
du er en støtte for elever og læ

rere i skolen 

• 
du er m

ed til at udføre et frivilligt stykke arbejde 
i sam

fundet

En senior fortæ
ller følgende historie:

Jeg cykler til P
aarup S

kole, og en m
orgen, m

ødte 
jeg en af eleverne fra m

ine klasser, hun var lige 
væ

ltet på sin cykel og havde fået nogle hudaf-
skrabninger på knæ

ene og på hæ
nderne, og hun 

var helt grådkvalt.

Vi talte om
, at det var godt hun havde sin cykel-

hjelm
 på, at det var godt at hun ikke havde bræ

k-
ket hverken arm

e eller ben. Jeg havde lige en 
serviet, så vi kunne få tørret det væ

rste blod af, og 
holde servietten på det sted hvor det blødte m

est. 

Jeg kunne m
æ

rke, at hun blev m
ere rolig, fordi vi 

kunne gå og snakke sam
m

en, og jeg sørgede for 
at hun kom

 ned til skolens ”hjæ
lper for sm

åskad-
er”. Lidt senere på dagen kom

 hun hen og fortalte 
m

ig, at alt var i orden, og hun havde det godt. 

N
æ

ste gang jeg kom
 til skolen, fik jeg positiv 

respons for m
in handling.

N
etvæ

rk blandt seniorer.

S
eniorerne er glade for at deltage i et netvæ

rk m
ed 

de øvrige seniorer for at kunne diskutere deres 
oplevelser i skolen.

 En læ
rer fortæ

ller om
 sine erfaringer:

H
ver onsdag har jeg en senior der deltager i to 

lektioner i fysik / kem
i. Før senioren blev pensio-

neret arbejdede hun på S
yddansk U

niversitet i et 
laboratorium

.
 D

erfor er det perfekt at have hendes assistance i 
denne klasse, hvor der er m

ange elever, og de vil 
alle gerne have hjæ

lp til deres eksperim
enter. 

H
un hjæ

lper m
ed alle praktiske gørem

ål, så jeg 
kan koncentrere m

ig om
 m

it job, undervisning af 
eleverne.
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Postkort
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Historier fra seniorer i Danmark og Letland
En dansk senior siger:
Det at blive respekteret af lærerne og være med i tilrettelægningen af gymnastikprogrammet 
for den kommende periode, er vildt positivt.
Vi mødes som regel på lærerværelset og planlægger typisk for 6 uger ad gangen, idet vi har 
klasserne 6 x og 6 y, i alt ca. 50 elever. Eleverne deles så op i 3 grupper, hvor Janne, Mor-
ten og jeg så har hver vores gruppe. Typisk 15-17 personer i hver gruppe.
Herefter bruges rotationsprincippet, idet vi har hver gruppe, 2 gange i løbet af de 6 uger.

JE

En dansk senior udtaler:
Det er en glæde for mig, at jeg kan være med til at gøre en forskel, selv om jeg er pensionist, 
jeg glæder mig hver gang til at skulle afsted.
Jeg føler at der er et godt samarbejde med læreren og børnene, som er hyggelige at arbejde 
sammen med .
Alle vi seniorer har det godt i hinandens selskab, det betyder også meget, vi kan give hinan-
den gode ideer og råd.
              

BC
En senior i Danmark fortæller:
På Pårup Skole har lærerne en årlig ”mandetur” – hvor de har samvær uden for
skolen, og i fritiden. I 2012 blev vi mandlige seniorer inviteret med.
Typisk mødes de i Odense i en af billard salonerne, hvor der laves en billard  turnering,
hvor der spilles alle mod alle. Der er skæg, sjov og ballade, og en god portion humor,
krydret med noget godt øl.
Alt krydres med ”klapsalver” til det vindende par – og sjovt at høre, at de vindende så har 
”håneretten-i positiv forstand i det kommende skoleår”. Jeg var sammen med den idræts-
lærer, som jeg samarbejder med, og vi vandt turneringen, så han kunne næsten ikke vente 
med at komme i skole om mandagen.
Efterfølgende har vi så bestilt bord på restaurant i Odense C – et lækkert TAG SELV BORD, 
med alt hvad hjertet kan begære. (Naturligvis for egen regning). 
Det var vældig fornøjeligt, at få lidt større kendskab til de øvrige lærere på skolen, hvilket 
gør, at vi seniorer bliver en integreret del af TEAM PÅRUP SKOLE. Det gør mig stolt.

JE
En dansk senior beretter:
Min morgen starter altid hos eleverne 10 min. før klokken ringer ind til time.
Jeg prøver at fornemme stemningen blandt eleverne, og om jeg kan være med  
til at give dem en god start på dagen/ugen.
Eksempel 1:
En morgen kommer jeg ind i klassen og kan straks se, at en elev er rigtig ked af
det. Hun sidder på sin plads med tårer i øjnene, og jeg går over til hende, sætter mig
på en stol ved siden af hende, for at høre om jeg kan hjælpe hende med noget.
Hun fortæller mig, at hun dagen før har fået nogle flotte ørenringe, og hun har mistet
den ene, måske på vej til skolen, måske på skolens område, måske i klasseværelset.
Jeg taler med hende om, at vi kan orientere hendes klassekammerater, om de vil 
kigge ved deres pladser om der ligger en ørenring, men ellers bliver vi enige om, at
gennemgå klasseværelset og gennemgå gangene fra skolens indgang og gangene til
deres klasselokale. Humøret stiger, kan jeg mærke på hende, med håbet om at vi måtte
finde den. Det gør vi dog ikke. Jeg laver en aftale med hende, at jeg vil køre hendes
skolerute på vej hjem, for om jeg kan finde den. Det er hun rigtig glad ved.
Vi blev enige om, at hun skulle fortælle sine forældre, at vi forsøgte at finde øreringen, men
jeg måtte beklageligvis meddele hende, at jeg ikke havde fundet den.
Hun sagde til mig, at det var dejligt, at jeg hjalp hende, men det ”var jo kun en ting”. 
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Eksempel 2:
Jeg cykler til Pårup Skole, og en morgen, mødte jeg en af eleverne fra mine klasser, hun var 
lige væltet på sin cykel og havde fået nogle hudafskrabninger på knæene
og på hænderne, og hun var helt grådkvalt.
Vi talte om, at det var godt hun havde sin cykelhjelm på, at det var godt at hun ikke havde
brækket hverken arme eller ben. Jeg havde lige en serviet, så vi kunne få tørret det værste
blod af, og holde servietten på det sted hvor det blødte mest. Jeg kunne mærke, at hun blev
mere rolig, fordi vi kunne gå og snakke sammen, og jeg sørgede for at hun kom ned til sko-
lens ”hjælper for småskader”. Lidt senere på dagen kom hun hen og fortalte mig, at alt var i 
orden, og hun havde det godt.  Næste gang jeg kom til skolen, fik jeg positiv respons for min 
handling.

Eksempel 3:
Der er morgener, hvor eleverne bare har brug for at fortælle mig, at de har været oppe at 
skændes med mor eller far og jeg mærker tydeligt, at de ikke har fået løst konflikten der-
hjemme. Det kan være situationer, hvor de skal tømme en vaskemaskine og nå at hænge 
tøjet op, tømme en opvaskemaskine, eller mange andre gøremål, hvilket de ikke altid me-
ner, de kan nå, inden de skal i skole. Så er det, at jeg giver mig tid til at lytte, tid til at tale 
med dem, stille spørgsmål, uden at tage stilling til konflikten, hvilket gør at humøret bliver 
bedre, blot ved jeg har tid til at samtale – tid til at lytte til dem. Og det er dejligt, at opleve 
humøret og glæden er tilstede hos den pågældende elev, i de følgende timer i idræt.

JE

Det har været godt at være med i sløjd og være sammen med eleverne. Det er interessant at 
se, hvordan skolen arbejder i dag. 
Jeg hjælper eleverne med at løse deres opgaver.
Jeg laver noget af det farlige arbejde på maskinerne, fordi eleverne ikke må røre dem. 

HR

En senior fra Letland siger: 
Jeg har arbejdet i skolen hele mit liv, og jeg ved, at dannelse og udvikling af en personlighed 
er en kompliceret og langvarig proces, hvor de ydre påvirkninger og de indre kræfter er i en 
konstant vekselvirkning. Vores vigtigste opgave er at fremme udviklingen af   en person.
Jeg var meget glad, da jeg fik en invitation til at deltage i Senior i Skolen. 
Hovedsageligt deltog jeg i det praktiske arbejde med folkdansegrupper. Jeg hjalp junior 
danserne med at lære de nye dansetrin. Jeg husker et tilfælde, da jeg spurgte en lille pige 
om hun ville hjælpe sin partner med at lære polkatrin og jeg lovede dem en lille overraskelse 
bagefter. Det virkede og til koncerten dansede de meget godt. Børnene blev overraskede over 
sig selv. Og de var glade ligesom jeg, der havde hjulpet danselæreren i det mindste en lille 
smule.
Jeg deltog også i den store Song and Dance Festival i Riga med skolens dansegruppe.
Hvis lærerne bad om min hjælp, deltog jeg også i undervisningen. Nogle gange har jeg hjul-
pet en pige i 8. klasse med sine matematik opgaver.
Jeg er meget glad for, at jeg er involveret i skolens personale igen, og jeg behøver ikke at 
bruge mine år i ensomhed nu. Og i det mindste kan jeg være en smule til nytte for min 
skole.
Jeg tror at børn i dag er klogere og modigere end før. Vi kan lære en masse af dem. De gen-
sidige relationer gør mig rigere og giver mig følelsen af, at jeg stadig er nødvendig for dem.
I år har jeg fortsat med at hjælpe danselæreren med hendes klasser på 1-3 årgang.

AB

En lettisk senior fortæller:
Dette er allerede det tredje år jeg har været med i Senior i Skolen. Jeg hjælper lærer NG 



42

med hendes 3. klasse. Jeg begyndte, da de var i 1.klasse. Det var læreren, der valgte mig til 
at være senior i hendes klasse.
Jeg går til skolen en gang om ugen. På onsdage deltager jeg i tre lektioner: matematik, let-
tisk og natur og teknik. Undertiden beder læreren mig om at komme en anden dag. Jeg har 
også været med klassen på ture.
Læreren beslutter, hvilken elev der har brug for min hjælp. Jeg hjælper dem i læsning og 
regning. Jeg hjælper en genert elev i at være mere modig. Det er interessant at hjælpe ele-
verne med rollespil i løbet af lektionen. I naturtimerne, kan de lide, at jeg fortæller dem om 
navne på frugter og træer. Undertiden spørger læreren pludselig  mig om den store tabel. Så 
bliver alle eleverne tavse og venter på mit svar. I pauserne spiller vi forskellige spil. Der er 
en billedudstilling på væggen i klasseværelset. Vi diskuterer den. I foråret målte vi sammen 
med linial de voksende planter i potter i vindueskarmen. I efteråret har vi tørret agern, som 
senere blev lagt ud i skoven til de dyr, der lever af dem. At være senior giver mig en chance 
for at tilbringe mit liv mindst én dag om ugen i et andet miljø og at se noget forskelligt. 

AL

Udsagn fra en lettisk senior:
Mit navn er DN. Jeg blev født i 1937. Jeg begyndte at arbejde i efteråret 2009, som frivil-
lig senior. Denne skole kalder jeg “min skole”, fordi jeg selv blev færdig der i 1956. Jeg kan 
godt lide at være i skolen blandt lærere og elever. Jeg har arbejdet som lærer i mere end 10 
år i en lille landsby skole. Så jeg kender alle problemerne i forbindelse med lærere og ele-
vers arbejde/aktiviteter på skolen. Det er hovedårsagen til, at jeg blev senior i skolen.
Jeg besøger kun min skole en gang om ugen. I år er det om torsdagen.
Jeg har deltaget i matematik, lettiske og engelsk lektioner i 5. 7. og 8. klasse. I år har jeg 
om torsdagen primært arbejdet med eleverne fra 6. klasse og undertiden i 8. klasse. I ti-
merne hjælper jeg nogle af eleverne med at være opmærksomme, og at lytte til deres lærere, 
for at forstå de opgaver, de modtager fra deres lærere, osv. Mine forbindelser med elever og 
lærere er meget positive, og jeg er glad for at hjælpe dem i deres ikke så lette arbejde. I 6. 
klasse ønsker alle eleverne at være sammen med mig i timerne. De er venlige og åbne om 
deres problemer. Jeg arbejder som regel kun med 1-3 elever, der har nogle problemer med 
at opfatte undervisningsmaterialet.
Jeg må sige, at jeg er meget tilfreds med min senior rolle, og jeg føler mig yngre, når jeg er 
blandt elever og lærere. Det er min afslapningsdag fra mit arbejde på gården. Jeg opfordrer 
alle pensionister til at blive frivillige seniorer på deres skoler.

DN
   

Fortalt af en senior i Letland:
Jeg har besøgt de små klasser på Neretas Jana Jaunsudarbiņa Vidusskola i et par år. Her 
har eleverne brug for hjælp til at udvikle deres læse-og dagligtale færdigheder, løse mate-
matiske opgaver og arbejde med deres individuelle aktiviteter. Netop det individuelle ar-
bejde og lyttefærdigheder er meget vigtige på dette niveau, og jeg forsøger at gøre mit bedste 
for at følge lærerens anvisninger. I mit arbejde med eleverne forsøger jeg at forstå, støtte og 
hjælpe dem. Eleverne er forskellige, det er derfor, det er nødvendigt at finde den rette til-
gang til dem. Der er også elever, der har brug for at nogen lytter til dem, taler med dem og 
forstår dem.
Børn fortæller mig om deres familielivs lyse og mørke sider. De har brug for seniorer til at 
tale med, da vi ikke har travlt. Vi har tid til at lytte til dem, og vi lader dem fortælle os om 
deres glæde og smerte, og vi forsøger at hjælpe dem til at forstå situationen.
Nogle eksempler: Da jeg gav noget slik til en elev, tog han det straks og gemte det i lom-
men og sagde: “Jeg vil give det til min mor og lillesøster. Min mor arbejder meget hårdt hele 
dagen. Hun har besluttet at arbejde nogle ekstra timer, så vi har råd til det, vi har brug 
for. Hvis vi har dette slik, vil min mor måske ikke arbejde så lang tid i morgen. “(Jeg ved, at 
hans mor arbejder på et savværk. Hendes arbejde er at lægge planker på plads).
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En anden historie:
En pige betroede mig sine følelser: “Jeg kan ikke gå på vejen når jeg skal i skole.” 
Jeg spurgte: “Hvorfor?” 
Hun svarede:”Jeg vælger en anden længere vej igennem parken.” 
Jeg prøvede at gætte: “Er det fordi du går sammen med din veninde?”
“Nej,`” svarede hun “men min far og mor er skilt. Og nu går min far hver dag den vej sam-
men med den pige, hvis mor han nu bor sammen med. Det  er svært for mig at møde dem 
der hver morgen.”
Hvor sandt og hvor stærkt er sådan et menneskebarn! Og hvad smerte er det de somme ti-
der må holder inde! Det er godt, at hun kan tale med en senior. Jeg har ondt af hende. Men 
nu taler vi ofte med hinanden og fortæller om vores glæder og sorger.
Og endnu en histori: 
Der var to brødre, der altid fortalte mig om deres køer, hunde, katte og haven. 
En dag siger en af   dem: “Nej, du forstå ingenting! Hvorfor tager du ikke din cykel og kom-
mer ud til os på søndag på gården. Så kan du se det hele selv!”
Den tid, som du tilbringer sammen med børnene er værd at leve for. Hvis en senior ved, at 
nogen venter på ham eller hende, at nogen ønsker at tale med dem og ønsker at lære noget 
nyt, giver det senioren en følelse af mening.
Jeg mener, at seniorer i skolen er vigtig og nødvendig. Her bliver relationer mellem gene-
rationerne er skabt. De ældre føler sig ikke afvist. De er glade for, at nogen venter på dem. 
Lærerne og eleverne taler med os, involverer os i deres klasse og skolens liv.
Det er meget dejligt at møde unge, intelligente, sympatiske og uendeligt tålmodige lærere. 
Takket være seniorerne vil eleverne huske eller forstå deres bedsteforældre og de gamle na-
boer. Jeg er meget taknemmelig for alle de mennesker, der har været med til at involvere 
seniorer i sådanne aktiviteter.

JM
Udsagn fra senior i Letland:
Jeg startede min senior aktivitet på Neretas jana Jaunsudrabiņa mellemskole i september 
2010. Hver onsdag havde jeg fysik lektioner. Læreren i fysik havde allerede forberedt en 
plan til mig. Under laboratorie øvelserne hjalp jeg de studerende med deres eksperimenter.
Jeg hjalp også de elever, der har nogle mindre psykiske problemer. Jeg hjalp dem med de-
res opgaver i fysik. Jeg fandt de nemmeste måder, hvorpå man kan forklare dem de vanske-
lige opgaver.
Nogle gange har jeg hjulpet læreren med at forberede sig til det praktiske arbejde i næste 
lektion.
I skole-året 2011/2012 har jeg hjulpet i 4H klubbens aktiviteter. Jeg gør det to gange om 
ugen og efter undervisningen. Jeg hjælper også medlemmer af klubben med at lave deres 
matematik lektier. Jeg kan godt lide, når børnene er glade for deres succes.

LB

Lettisk senior fortæller:
At være Senior i Skolen var en god løsning for mig, da jeg pludselig mistede min arbejds-
plads i en lille landsby skole, som blev lukket. Jeg havde arbejdet der, som lærer i histo-
rie og samfundsfag, og havde været skolebibliotekar og klasselærer. Jeg havde også været  
leder af 4H klubben der. Så fik jeg en invitation til at deltage i Seniorer i Skolen på Neretas 
Skole. Jeg besluttede at være senior i de små klasser. Jeg vidste intet om de pædagogiske 
metoder på dette niveau.
Indtrykkene fra denne tid? Jeg trådte ind i et intelligent samfund igen. Ingen grå hverdag. 
Fra elevernes side følte jeg tillid, venskab og nødvendigheden af   en voksens støtte i klasser-
ne. De havde brug for hjælp og at jeg interesserede mig for deres sorger og glæder og deres 
indlæringsproces.
I begyndelsen introducerede jeg mig selv i alle de små klasser, så eleverne kendte og accep-
terede mig. Jeg arbejdede i alle de små klasser der, men min hjælp var mest nødvendig i 1. 
klasse. Det første semester er altid det sværeste for dem, da de skal tilpasses til skolen efter 
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børnehaven. Skolen synes at være en ukendt verden for de små mennesker, og de   er bange 
for det. Nogle børn kan styre og tilpasse sig til det nye liv, men nogle børn bliver nervøse. De 
forsøger at beskytte sig bl.a. ved at mobbe de andre. Her kan seniorer hjælpe en masse.
I 1. klasse var der en elev, som havde problemer med at læse og opføre sig ordentligt. Min  
opgave var at sidde ved siden af   ham og hjælpe og støtte ham i undervisningen. Indtil jul 
havde han lært alle bogstaverne i ABC, og til påske kunne han allerede læse separate sta-
velser og ord. Læreren værdsatte mit arbejde, og hun var sikker på, at uden en seniors 
hjælp ville hun ikke have været i stand til at få lært drengen at læse.
Der var også en dreng i klasse 1, som græd meget, da han ikke kunne følge lektionen. Min 
opgave var at berolige ham og hjælpe ham med at løse sine problemer.
Jeg forstod, at seniorer er meget nødvendige for skolen. Det blev bevist ved forskellige si-
tuationer i løbet af projektet. Jeg følte, at eleverne var ivrige efter at være ved siden af   mig i 
pauserne. De fortalte mig om deres problemer og nogle gange havde de bare brug for nogen, 
der omfavnede dem. Det var meget rørende.
Jeg følte mig hjemme på skolen. Jeg glemte, at jeg havde været lærer. Nu var jeg en hjælper 
og en støtte både for eleverne og lærerne. Dette var det allerbedste ved dette projekt.

LO

Beretning fra senior i Letland:
Jeg har været senior i dette skoleår. Skolen har altid været mit hjertebarn. Når jeg ser bør-
nenes øjne lyse, føler jeg vitalitet og energi. Den energi ønsker jeg at give videre til de børn, 
der har problemer med deres lektier og følelser, så deres øjne også kan lyse og de kan forstå 
livet lettere og bedre.
Jeg er en god ven og hjælper for I. der går i 6. klasse. Da vi så hinanden første gang, følte 
jeg en gnist og forståelse mellem os.
I løbet af de lettiske timer retter vi fejlene i hendes diktat. Vi udtaler de forkerte ord sam-
men for at høre de lange lyde. Det var I. der foreslog, at skrive et digt, som var opgaven givet 
af underviseren, på følgende måde: Hver linje begyndte med et bestemt bogstav. Jeg hjalp 
hende og digtet var klar. I. var så glad, at hun spurgte læreren om en tilladelse til at læse 
sit digt op for klassekammeraterne. Det var lykkedes mig at tilskynde I! Måske er det kun 
en lille dråbe i havet af det gode arbejde, men på en sådan måde, kan vi seniorer give vinger 
til nogen til den videre flugt ud i livet.

MP

Udsagn fra lærere

Beretning fra en dansk lærer:
Hver onsdag i to lektioner med fysik/ kemi har jeg J med, som er en del af seniorerne i 
undervisningen. J har, da hun var aktiv på arbejdsmarkedet, arbejdet på Syddansk Univer-
sitet, så hun er vant til at være i et laboratorium. Derfor er det oplagt, at hun hjælper til i 
undervisningen i fysik/ kemi, hvor vi ofte laver forsøg.
Det er dejligt at have J med, ikke kun fordi hun kender et laboratorium, men når der bliver 
flere og flere i klasserne og eleverne gerne vil have hjælp til det ene eller andet, så er det 
rart, at der er en undervisningsassistent med, som faktisk er det, som J er.
J. hjælper med at alle de praktiske ting, som at dele papir ud til eleverne, finde ting frem, 
sætte en opstilling korrekt op – og så kan jeg koncentrere mig om, det som er vigtigst: at 
undervise eleverne i faget.

Udsagn fra en lettisk lærer:
Senior J er en stor hjælp for læreren. Hun kommer i skolen en gang om ugen, om onsda-
gen. I timerne hjælper hun de børn, der har brug for en vis støtte. Senior J hjælper dem 
med at udvikle deres læsefærdigheder. Til skolens julefest hjalp hun børnene med deres 
masker og kiggede efter deres opførsel under koncerten. Senior J var sammen med klassen 
på skoleudflugt. Vi besøgte et museum, og så National teateret i Riga. Senior J var glad ikke 
kun for at hjælpe læreren, men også at se de nævnte ting for sig selv.
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J giver os meget god hjælp og støtte, og hun er meget engageret og opmærksom. Jeg, som 
lærer, værdsætter hendes ønske om at hjælpe lærerne og eleverne.

DO
Lærer for 4. klasse

En lettisk lærer fortæller:
Selvfølgelig er seniorernes støtte nødvendig for begge parter: eleverne og læreren. Jeg vil 
fortælle om deres arbejde i 6. klasse i timerne i lettisk. Torsdag, når seniorerne ankommer 
er en meget speciel dag for os. Vi har to seniorer. Når jeg siger, hvilke elever der skal ar-
bejde med senior D, er alle elever villige. Senior D arbejder individuelt med nogle elever i 
min klasse. Det er dem, der har brug for en vis støtte i læringen, eller som er dovne, eller 
som har adfærdsmæssige problemer. Senior D er fleksibel, har forståelse, er tolerant og han 
ser straks, hvad han kan gøre for at hjælpe en elev. Han har hjulpet eleverne til at forberede 
sig til at skrive diktater og tests, han hjælper dem med at forstå reglerne i deres opgaver, og 
hjælper eleverne med at læse dem flere gange. Sammen med senioren læser eleverne histo-
rierne højt, besvarer spørgsmål om teksten, og diskutere forståelsen i den givne tekst. Hvis 
det er nødvendigt, fortæller senior D dem om sine egne livserfaringer.

Der er en pige i 6. klasse hvis navn i I. Senior M har besluttet at hjælpe hende. I timerne 
sidder hun ved siden af   I og hjælper hende med at forstå opgaverne. De læser teksterne 
sammen. Pigen føler sig meget glad for den hjælp, hun får fra senior M. Senior M er altid 
smilende, godhjertet og fleksibel. Når hun kommer til mig, starter hun med spørgsmålet:? 
“Hvordan går det min I?” 
At have seniorer til at arbejde med særskilte elever, det hjælper læreren til at holde rytmen 
i timen og det betyder, at de andre elever i klassen, der er hurtigere til at forstå deres opga-
ver, ikke keder sig.

E A
Underviser i lettisk

Udsagn fra lettisk lærer:
Jeg tror,   at ideen med Senior i Skolen skal understøttes. Praktisk hjælp til børn med ind-
lærings- og adfærdsproblemer er yderst værdsat. Det støtter den enkelte elev i at være mere 
opmærksom på læringsprocessen, og samarbejdet med senioren som rådgiver, hjælper med 
til at forbedre elevens færdigheder og til at skabe en positiv holdning til intellektuelt arbej-
de. Seniorerne på deres side har fået en mulighed for at bruge deres viden, og til at samar-
bejde med skolen og at være blandt eleverne i dag.

IJ
Underviser i engelsk

Administrationens udsagn 
Lederen af Neretas skole siger:
Seniorernes aktiviteter på vores skole er uvurderlig. De er en stor støtte og hjælp for lære-
ren  og hvad der er det vigtigste, en pålidelig ven for barnet. Selvfølgelig får skolens admi-
nistration også glæde af seniorernes støtte, idet de er med til støtte en vellykket indlæring i 
undervisningsprocessen og ud-af-klassen aktiviteterne. Desuden føler seniorerne sig betyd-
ningsfulde og nødvendige.

LG
Leder

Udsagn fra viceinspektør i Letland
Seniorer projektet har givet os en chance for at inddrage pensionister i skolens liv som as-
sistenter for lærerne. Således at ældre menneskers viden, færdigheder og livserfaring bliver 
brugt her. Seniorerne er altid velkommen på skolen, og det er en fornøjelse at se, hvordan 
de ældre kommer ind i skolen og er klar til arbejde. De er fantastiske, rige på erfaring og de 
er intelligente mennesker.
Seniorerne laver individuelt arbejde med de elever, der har fået nogle problemer med et eller 
flere fag og med nogle lærere i løbet af deres undervisningsforløb og som ikke har opnået de 
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ønskede resultater. Eleverne og lærerne værdsætter dette samarbejde, hvor eleverne får hele 
opmærksomheden fra en senior og det i en atmosfære af fredfyldt og gensidig tillid. På den 
måde forbedrer eleverne deres viden og færdigheder.
Projektet bevirker at seniorerne føler sig nødvendige også efter det aktive arbejdsliv. Projek-
tet er en mulighed for seniorerne til finde nye venner både blandt de ældre og blandt sko-
lens personale.
Vi takker seniorerne for deres vilje og hjælp i de rigtige øjeblikke.

 VT 
viceinspektør

Udsagn fra overordnet leder i Letland
Som overordnet på skolen er det let at indse, hvor vigtigt og nødvendigt Seniorer i Skolen er 
for både børn og lærere. Vores seniorer er moderne pensionister med et rigt og spændende 
liv og erhvervserfaring, og de er generøse med at dele det med andre. I skolen er det ikke 
kun eleverne, men også seniorerne der får noget nyt at vide, seniorerne udvider deres udsyn 
og lærer selv nyt. De er interesseret i verden og de   selv er interessante for eleverne.

AK 
Arrangør af ud-af-klassen aktiviteter

Elevers udsagn
Hver onsdag kommer Fru Austra på besøg i klassen hos os. Hun er meget rar og dejlig. Vi 
spiller ofte spil sammen og lærer noget. Jeg ville ønske at fru Austra besøgte os oftere.

Santa 3. klasse

Hver onsdag kommer Fru Austra til os. Hun spiller spil med os. Og nogle gange giver hun 
os slik. Hun hjælper mig med mine lektier. Fru Austra er rar, venlig og smilende. Jeg ville 
ønske fru Austra kom til os hver dag.

Marta 3. klasse

Jeg kan godt lide at arbejde sammen med senior Dainis, han forklarer mig alt. Så forstår jeg 
emnet bedre og han er rar. Mine forældre ved, at senior Dainis hjælper mig.

Linda 6. klasse
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Organisering i et større perspektiv
Denne seddel bliver sendt ud til flere skoler i kommunen i Sverige, efter at man har afholdt 
et 14 dages kursus for seniorerne fra et større område. Den første uges indhold er informa-
tioner og den næste er besøg på instituioner og skoler. Vi har taget denne skrivelse med, 
fordi den giver et eksempel på organisering i et større perspektiv.

Seniorerne er nu parat til at starte
Vi har nu afsluttet vores seneste kursus for seniorer i skole Vi er som sædvanlig blevet hjul-
pet af skolelederne og medarbejdere forskellige steder. Alle har gjort et stort stykke arbejde, 
der er blevet værdsat meget. Det har gjort seniorerne entusiastiske og de er nu meget ivrige 
efter at starte som senior i skolen

Det næste skridt er nu at “placere” de ældre, og vi har gjort det efter deres egne ønsker. 
Interesserede skoleledere er blevet informeret via e-mail med henblik på at tage kontakt til 
seniorerne så hurtigt som muligt.

Af erfaring ved vi, at den første modtagelse er meget vigtigt, og at rektor baner vejen for at 
senioren skal føle sig velkommen. Det kan for eksempel være nyttigt hvis en leder og en se-
nior hilser på hinanden ved det første besøg.
Det er vigtigt, at lærerne kender til at der kommer seniorer på skolen, og at de ved, at se-
niorer, der deltager, gør det af interesse for børn og unge. De giver os deres tid og uddeler 
livserfaring og viden.
Vi beder om en børneattest for seniorerne. Denne skal indsendes til den ansvarlige for pro-
jektet.

Hermed følgende informationer, som også seniorerne har fået besked om
• Vi udstyrer senioren med navneskilt, der også har ordet SENIOR påtrykt.
• Senioren vil komme til dig den dag/de dage, du har aftalt. Hvis de ikke kan komme bør 

de meddele dette til skolen. Du skal lave en aftale om, hvem der skal være kontaktper-
son for Senior i Skolen.

• Seniorerne bør ikke anvendes som erstatning for lærere. Seniorer udfører opgaver som 
aftales mellem lærer og senior.

• I det tilfælde at de erstatter en lærer som vikar skal de udbetales løn efter normal tarif.
• Seniorers deltagelse er helt frivillig. Der bliver ikke udbetalt nogen form for kompen-

tation  for arbejdsindsatsen eller rejser, men vi håber, du har mulighed for at byde på 
frokost i skolen og kaffe for seniorerne på lærerværelset. Vi har i kommunen muligheden 
for at tilbyde en ugentlig fri svømmetur på nogen af   vores faciliteter.

• Vi har informeret seniorerne om tavshedsløftet og anmeldepligten. Det har vi gjort gene-
relt. Skolen bør supplere dette med yderlig information.

Skolen bør lave en aftale med Senioren 
Hvad der kan indgå i den er:
De dage og tidspunkter de vil komme til dig, 
Hvad de skal gøre,
Hvem de har som kontaktperson,
Hvordan de gør, hvis de ønsker at holde op etc.
 

Vi vil have vedvarende opsamlingsmøder med seniorerne, når vi enten har nogle interes-
sante emner at diskutere eller et godt oplæg fra en interessant personen, eller vi laver insti-
tutionsbesøg
Seniorerne  har en “sprudleliste”. Det er en liste over, hvad de kan lide at gøre, og det kan 
give dig et billede af den viden, de har, og som kan anvendes i institutionen. Du får også 
deres “ønskeliste”.
Du er naturligvis velkommen til at tage kontakt med os, hvis du har spørgsmål, eller hvis 
der er noget du har brug for at snakke om.

Held og lykke! Anita Ottosson, Elsmarie Furuvall, Karl-Erik Olsson
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DVD

Vedlagt dvd med tekstfilen til denne håndbog i 4 sprogudgaver: Svensk, Lettisk, Dansk og 
Engelsk.
Endvidere 3 videoer fra Sverige, Letland og Danmark med engelsk undertekst. 
Skabelonerne vil ligeledes kunne hentes fra DVD-en.


