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Hvad er Elderlearn?

Med Elderlearn kan du blive bedre til at tale og forstå dansk. Elderlearn matcher

sprogstuderende, der vil lære mere og bedre dansk med ældre danskere. Som deltager,

tager du på besøg hjemme hos den ældre, eller mødes tæt på hvor den ældre bor. Ved at

mødes med en ældre dansker, giver det unik mulighed for at tale og øve dansk, få indblik i

dansk kultur, traditioner og historie. Det er frivilligt og gratis for både sprogstuderende og

ældre at deltage.

 

Frivillig forpligtelse 

Som sprogstuderende forpligter du dig frivilligt til at indgå i en relation/match med en

ældre, som bor i dit nærområde. Vi anbefaler, at du og dit match mødes en gang om ugen i

minimum en time, hvor I kan snakke og øve dansk samt lave andre aktiviteter, I finder

interessante. Efter det første møde skal I sammen aftale, hvor ofte og hvornår I vil mødes.

Vi anbefaler desuden, at du og dit match tidligt får afstemt forventninger til den nye

relation, herunder hvad I ønsker at få ud af relationen, så I begge er trygge og afklarede.

Elderlearn er klar til at hjælpe dig igennem hele perioden. Se mere nedenfor! 

 

Planlægning af møder 

Elderlearn arranger det første møde. Efter det første møde kan du og dit match selv

planlægge de næste møder. Der er ingen krav til hvornår I mødes, I skal dog altid huske at

aftale, hvornår I mødes næste gang. Vi anbefaler at man planlægger det næste møde mens

man er sammen og inden man går fra hinanden. Husk at gemme telefonnummeret til den

ældre, så du altid kan få fat på vedkommende.

 

Aflysning af møder

Hvis du bliver forhindret i et aftalt møde er det vigtigt, at du aflyser hurtigst muligt. Hvis det

er muligt kan du evt. give et forslag til, hvornår I ellers kan mødes næste gang. Du skal selv

tage kontakt til den ældre person på telefonnummeret, som du har fået oplyst i e-mailen,

da i blev matchet. Det er muligt at aflyse via opkald eller SMS (hvis den ældre kan modtage

og læse sms).

 

Registrering af ugentligt møde 

Hver søndag vil du modtage en e-mail. I e-mailen skal du svare ja eller nej på, om du har

mødtes med dit match i løbet af uge. Det er vigtigt for Elderlearn, at du besvarer denne

mail, da vi indsamler data til

rapporter og kan skrive en anbefaling om dig, som du kan bruge i forbindelse med

jobsøgning og dit CV.
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Kontakt med Elderlearn 

Elderlearn vil kontakte dig via telefonopkald, e-mail og sms ved:  

 

Arrangering af første møde 

Vi er kontakt med dig og dit match for at finde en dag og et tidspunkt til jeres første

møde.  

 

Opfølgende opkald de 2 første uger når du er blevet matchet

Vi er i kontakt med dig og dit match i starten af jeres relation for at høre, hvordan det

går. Her har du mulighed for at tale om mødet, førstehåndsindtrykket, få svar spørgsmål

og evt. bekymringer m.m. 

 

Glemt registrerting af ugentligt møde

Har vi ikke modtaget din ugentlige registrering, vi vil kontakte dig og minde dig om det. 

 

Indsamling af information til rapport

Vi kan kontakte dig med nogle spørgsmål, da vi udarbejder rapporter for at fortælle

kommunerne hvordan det går med vores Elderlearn matches.

 

 

Pause i match 

Hvis din situation ændrer sig, og du f.eks. får meget travlt i en periode, rejser til et andet

land eller noget helt andet, er det vigtigt at du giver både dit match og Elderlearn besked.

Vi har mulighed for at sætte jeres match på pause i maksimum 3 måneder. 

 

Afslutte match 

Vil du afslutte dit match, fordi du måske skal flytte, har fået fuldstisarbejde eller fordi du

ikke længere har lyst til at være med - Så er det vigtigt at giver dit match og Elderlearn

besked hurtigst muligt. Elderlearn skal have besked på mail: kontakt@elderlearn.dk eller

på telefon: +45 60 56 06 53

 

Tusinde tak!

Tak fordi du deltager som frivillig i Elderlearn. Vi håber at du får et godt udbytte og får en

spændende relation til dit match.

 


