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Styr på eksamensangst

S.6
 
Generationsmøde

I disse uger er det eksamenstid for Aarhus’ afgangselever. For de fleste betyder det sve-
dige håndflader, hjertebanken og sommerfugle i maven, men for nogle udvikler nervøsi-
teten sig til eksamensangst. Mange aarhusianske folkeskoler støtter derfor de elever, der 
har særligt brug for hjælp med at få styr på nerverne. En af dem er Lystrup Skole. Her får 
eleverne blandt andet hjælp til at få struktur på læsningen, lære at slappe af og få kontrol 
over tankemylderet. 
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2 EKSAMEN

De seks elever, der deltager i forløbet på Lystrup Skole, mødes 
ti gange i løbet af skoleåret med AKT-lærere Mette Kjersgaard 
Andersen og Anne-Dorthe Mønsted, der til gengæld sørger for 
trygge omgivelser, saftevand og kiks. 

”Det betyder meget for eleverne, at det her er et sted, hvor 
man føler sig tryg, og man kan relatere til de andre. At det ikke 
kun er en selv, der arbejder med disse udfordringer. Desuden 
har alle tavshedspligt her, så man går ikke ud og fortæller ens 
andre venner, om hvad Sofie bøvler med herinde,” fortæller 
Anne-Dorthe Mønsted. 

”I dag lever de unge i en præstationskultur, hvor det har stor 
betydning, at de klarer sig godt, og i særdeleshed måler de sig 
med hinanden. De vil gerne gøre det så godt som muligt, og vi 
vil gerne hjælpe dem, så de ikke bliver forstyrret af nervøsite-
ten,” fortsætter Mette Kjersgaard Andersen. 

Forældrene betyder også en del 
Om det er en plan, der strukturerer læseferien, en app til at 
hjælpe med søvnen eller hjælp til at lave et talepapir, der virker, 
så bliver der taget hånd om det. Bare det at tage en dyb indån-
ding kan gøre underværker, men hvis ingen har fortalt dem det 
før, hvor skal de så vide det fra? Det vigtigste er, at man snakker 
om det, for at finde frem til lige præcis det, der virker, fortæller 
Mette Kjersgaard Andersen og Anne-Dorthe Mønsted, inden 
eleven Mie bryder ind. 

”Hjemme hos mig har vi en aftale om, at mine forældre siger ’vi 
ses senere’, når jeg tager til eksamen - som om det var en helt 
almindelig dag - frem for ’held og lykke’, der gør mig endnu 
mere nervøs.” 

”Jeg skriver, at mine forældre ikke skal snakke så meget. Det 
gør det også nemmere, når jeg har en plan over min læseferie. 
Når mine forældre så kommer og spørger, om jeg husker at 

læse, mens jeg holder en planlagt pause, kan jeg bare vise dem 
planen, så de kan se, jeg har styr på det,” fortæller veninden 
Nina. 

”Det er en god idé at skrive ned, hvordan jeres forældre kan 
hjælpe jer bedst muligt,” fastslår Mette Kjersgaard Andersen.
 

Håndtering af følelser 
I gennem forløbet er der særligt fokus på håndtering af følelser-
ne. Det gælder både de realistiske og urealistiske følelser - og 
faktisk især at kunne placere følelserne i en af de to kategorier.

”Det er vigtigt, vi giver dem noget, de kan bruge derhjemme, så 
de bliver uafhængige af dette forløb for at kunne håndtere ner-
vøsiteten. De skal kunne gå i skole og være nervøse, men være 
okay i den situation, fordi de lærer at regulere nervøsiteten, så 
den ikke tager overhånd,” fortæller Anne-Dorthe Mønsted.  

”Når eleverne panikker, ved de, at de har redskaberne til at 
kunne komme ned igen. Hvad enten det er at kende til følelses-
registret, lave vejrtrækningsøvelser eller øvelser for at komme 
ned i kroppen. Det giver en ro at vide, at hvis panikken indtræ-
der, så ved de, hvad de skal justere på. Kunne sige til sig selv, 
man har kontrol over det,” fortsætter Anne-Dorthe Mønsted. 

”Ja, det hjælper mig allerede rigtig meget, at jeg har en liste 
over ting, jeg kan gøre, når jeg bliver utryg og usikker. Ikke bare 
for at kunne gøre de ting, men også for at have ro i baghovedet 
om, at jeg kan gøre noget aktivt for at dæmpe nervøsiteten,” 
fortæller eleven Maria. 

”I starten var de nervøse for bare at komme her. En sad sågar 
og rystede. Men nu har det her forløb rustet dem til at møde 
livets udfordringer, fordi de her lærer så basale teknikker, der 
kan overføres og hjælpe i mange andre aspekter af livet,” slut-
ter Mette Kjersgaard Andersen af.
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3 SKOLE OL

Skal jeres elever også  
have en hyggelig oplevelse 
sammen til Skole OL?
Så få Skole OL med i planlægningen for næste skoleår.

Det er gratis for alle 4.-7. klasser at deltage. Tilmelder du dig som leder eller lærer Skole OL’s ny-
hedsbrev på www.skoleol.dk, kommer du forrest i køen til at få direkte besked, når tilmeldingen til 
det største idrætsstævne for børn i 2020 åbner. 
 
Oplev hvad børnene får ud af at deltage i denne video

http://www.skoleol.dk
https://www.youtube.com/watch?v=6eLcBH6kUhg
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4 FRIVILLIGHED

Vi er kulturskabende
Gennem klare rammer, evalueringer og inddragelse af frivillige, 
inviterer Virupskolen omverden ind. 

Det er midt på dagen, da skoleleder på Virupskolen Helle 
Mølgaard, den pædagogiske leder for indskolingen Pernille 
Røm, og en gruppe frivillige mødes for at tale om frivilligkul-
turen. 

”Vi er kulturskabende. Det er lidt fra bunden af, at vi ud-
vikler den fremtidige frivilligkultur på skolen. Der jo ikke 
nogen kultur at dumpe ned i, så det er de små ting, som 
at følge en klasse, der gør forskellen,” forklarer skoleleder 
Helle Mølgaard. 

Virupskolen har, siden Aarhus Kommune var Frivillighoved-
stad 2018, inviteret frivillige ind i hverdagen. Det er ifølge 
Helle Mølgaard berigende og vigtigt at åbne skolen op og 
byde lokalsamfundet velkommen:

”Der er livsnæring for børnene i, at frivillige kommer ind 
på skolen, samtidig med at børnene selv kommer ud og er 
frivillige i lokalsamfundet. Børn lærer, at vi kan give noget til 
andre, og vi kan tage i mod fra andre, også uden at vi er i 
familie eller er venner, men bare mennesker.”

Nærhedsprincip og det uforpligtende
For Inger Jensen er det en fornøjelse at være læseven. Hun 
havde før, hun blev frivillig på skolen, reflekteret over, hvad 
der var det vigtigste for hende som frivillig:

”For mig handlede det om, at det var uforpligtende. Det, at 
man kan komme over et par timer og lave noget med bør-
nene var det, der betød noget for mig.”
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Hun fortsætter: 

”Det er let at gå herover, så nærhedsprincippet betyder noget. 
Det, at det er lokalt, og at man får en større kontakt til lokal-
området, betyder også meget.”

At skabe rammerne om det gode arbejde
Ifølge Bodil Elmstrøm, der ligesom Inger Jensen er læseven, er 
dialog mellem ledelse, ansatte og frivillige vigtigt:

”Jeg synes, det har været godt, at vi har løbende evaluerin-
ger. Vi har for hver evaluering fået styrket samarbejdet. Det er 
vigtigt at have et forum, hvor man kan sidde og snakke om, 
hvordan det går.”

Inger Jensen er enig og tilføjer:

”Jeg synes, det er vigtigt, at lærerne er med til at finde ud af, 
hvad de har brug for, og hvad der passer dem. Møder vi for 
eksempel ind i klassen eller mødes vi 10 minutter før og snak-
ker sammen om dagen?”

På Virupskole holder skolens ledelse og frivillige møde fire gan-
ge om året, samtidig med at de løbende er i dialog. For nogen 
af de frivillige er det vigtigt at møde op og følge læreren, mens 
andre gerne vil mødes med de andre frivillige en halv time før i 
stedet.

Det svære i at gå i takt
”Det var i starten svært for de frivillige og ledelsen at finde den 
samme rytme,” fortæller den pædagogiske leder for indskolin-
gen Pernille Røm og fortsætter: 

”Det er særligt det med, hvad vi som skole efterlyser, og hvad 
man som frivillig kan tilbyde. Derfor må vi som skole spørge os 
selv om, hvad det præcist er, vi har brug for.”

Skoleleder Helle Mølgaard nikker og uddyber, at det vigtigt at 
have klare forventninger og konkrete opgaver til de frivillige, 
samtidig med at man sikrer, at der er mening med samarbejdet 
for alle involverede.

”Vi startede ud med at spørge, om der var nogen, der ville 
være frivillig læseven på skolen. Efterfølgende kom vi til at tale 
om, at man jo også kunne være frivillig i andre sammenhæn-
ge, fx som eksamensvagt. Næste gang spurgte vi derfor ’har 
du lyst til at være frivillig på Virupskole fx som læseven.” 

Helle Mølgaard fortsætter: 

”For os var det næste udviklingstrin. Både det med at sige 
’Kom, vi har opgaven her’, og ’Jamen, hvordan kunne opgaven 
også blive’.”

Fem gode råd til at skabe frivillige rammer

Det er en fordel at have klare forventninger og rammer 
til, hvad de frivillige kan lave

Planlagte evalueringsmøder giver alle et rum for at dele 
deres oplevelser og erfaringer

Giv de frivillige mulighed for at møde hinanden og skab 
rammer, der gør, at der kan blive skabt et stærkt frivilligt 
netværk

Involver lærerne i, hvordan de bedst gør brug af frivillige i 
undervisningen

Sørg for løbende at tilpasse frivilligopgaverne til den en-
kelte frivillige, så de laver det, I har brug for, og som sam-
tidig skaber mening for dem.

Virupskolen fik hjælp fra Børn og Unges frivilligekon-
sulenter. Det kan I også! 
Vi hjælper med de indledende drøftelser i MED eller ledergrup-
pen og derefter med at skabe kontakt til lokale. 

Kontakt Børn og Unges Frivilligkonsulenter 
Anders Probst-Jensen og Lasse Holm på mailen frivilligbu@
aarhus.dk. 

Der er livsnæring for børnene i, at frivillige kommer ind på skolen, 
samtidig med, at børnene selv kommer ud og er frivillige i lokal-
samfundet. Børn lærer, at vi kan give noget til andre, og vi kan 
tage i mod fra andre, også uden at vi er i familie eller er venner, 
men bare mennesker.

Helle Mølgaard, skoleleder på Virupskolen
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6 GENERATIONSMØDE

Børn besøger plejehjem: 
”Der er så meget gensidig 
livsglæde i det”

”De bliver rørte, berørte og glade. Selv meget sent i et demens-
forløb sidder de positive følelser i kroppen i lang tid.”

Forstander på plejehjemmet Vestervang 42, Lene Trøjborg, ser 
hver uge, hvordan små børns besøg skaber glæde og fremkalder 
erindringer hos de ældre beboere. Hver tirsdag ankommer børn 
fra den nærliggende vuggestue Vimmerby til en hyggestund i 
kaffestuen. Her spiser de madpakke, leger, synger og slår kolbøt-
ter – og plejehjemmets beboere kan følge løjerne eller deltage i 
en sang. Ordningen kører på 3. år. 

”Turen herover er i sig selv spændende – det er sjovt for børne-
ne og de får lidt ekstra opmærksomhed fra os,” fortæller Lena 
Juul Nielsen. Hun er stedfortræder, pædagog i vuggestuen og 
meget tilfreds med ordningen: 

”Børnene oplever tit noget på vejen – og der er der ingen plan-
lagt tid på plejehjemmet. Børnene får en mere fokuseret tid med 
de voksne,” forklarer hun.

Generationsmøder skaber glæde – og arbejdsglæde
Besøget hos de ældre giver børnene helt nye erfaringer på tværs 
af generationer. Mange har ikke olde- eller bedsteforældre og kan 
opleve de ældre på plejehjemmet som en helt fremmed verden: 

”Børnene er betuttede i starten, men glemmer det hurtigt. Vi 
opfordrer dem til at sige goddag til de ældre og skabe og få 
et forhold til de ældre – lige som pædagogerne får det. Da de 
i vuggestuen har delt besøgene imellem sig, får de samtidigt 
mulighed for at mødes på tværs. Det giver arbejdsglæde. Så vi 
er på alle måder virkelig glade for samarbejdet,” fortæller Lena 
Juul Nielsen.

Hver tirsdag puster børn fra vuggestuen Ny Vimmerby liv i kaffestuen hos beboerne 
på plejehjemmet Vestervang 42. Det skaber glæde hos alle involverede – her får du 
historien og gode tips. 
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Også forstander Lene Trøjborg fra plejehjemmet oplever at 
besøgene gør en forskel: 

”Hos os har det handlet om at åbne op for omverdenen– og 
så ringe og spørge om nogen ville lege”, fortæller hun og 
husker, hvordan hun og personalet brugte flere personalemø-
der på at vende idéen om besøg af en vuggestue. I dag er 
besøgene en fast del af hverdagen, og personalet taler om 
besøgene lang tid efter: ”Vi får store oplevelser og kan tyde-
ligt mærke at det berører vores beboere, så det giver arbejds-
glæde,” smiler hun.

Lavede aftale, som var let at justere
Det er godt tre år siden, at Lena Juul Nielsen og Lene Trøjborg 
begyndte samarbejdet: ”Vi satte os sammen, så hinanden i 
øjnene og lavede en personlig aftale. Det gjorde det let at ju-
stere,” fortæller Lene Trøjborg, der som sin kollega anbefaler 
at prøve det af: ”Bare gå i gang – der er så megen gensidig 
livsglæde i det”.

Tips til samarbejdet til plejehjemmet 
•  Skab rammen sammen. Hvornår – hvor – og hvordan: Må 

man løbe på gangene, spise, spille klaver, tage vand osv.?
•  Præsenter personalet fra vuggestuen for borgerne på pleje-

hjemmet og for symptomerne på demens, så de får en føling 
med stedet, føler sig velkomne og kan skabe en god kontakt. 

•  Tag imod og vær en god vært – gør det ukompliceret og til 
en hverdagsting

•  Afsæt ressourcer til at følge de ældre frem og tilbage til bør-
nenes besøg

•  Afsæt et rum, fx kaffestuen, til besøget
•  Sæt besøget på skemaet – og fortæl om det i jeres aktivitet-

skalender
•  Inddrag gerne plejehjemmets evt. frivillige

Tips til samarbejdet til dagtilbuddet
•  Tænk på besøgene som en aktivitet, der handler om samar-

bejde og kontakt 
•  Indstil jer på at antallet af ældre svinger meget
•  Opdel jer i teams med faste rul i jeres besøg
•  Smør madpakker til turen
•  Lad børnene sige goddag til de ældre
•  Få lavet et legekit på plejehjemmet: Madras, sæbebobler, 

papir, farver
•  Syng ældre børnesange, som de ældre kan genkende 
•  Husk at aflyse ved sygdom eller kurser

Kontakt: Lene Trøjborg, forstander på plejehjemmet Vestervang 
42, ltr@aarhus.dk. Lena Juul Nielsen Nielsen, stedfortræder og 
pædagog ivuggestuen Ny Vimmerby, lejn@aarhus.dk

”Samarbejde er 
vigtigt, det giver os alle 

sammen noget. Og så har det 
et samfundsmæssigt perspektiv”

Lena Juul Nielsen, stedfortræder og  
pædagog i vuggestuen Ny Vimmerby  

i Falstersgade 

Baggrund
I Aarhus Kommune kickstartede Børn 
og Unge sammen med Sundhed og 
Omsorg for et par år siden en indsats 
for flere generationsmøder ved en 
række temadage. Her kunne skoler, 
daginstitutioner og plejehjem indgå 
aftaler – og det var i denne forbindel-
se at plejehjemmet Vestervang 42 og 
Vuggestuen Ny Vimmerby tog initiativ 
til at samarbejde medvuggestuen Ny 
Vimmerby. Aarhus Kommune arbejder i 
disse år med at gentænke velfærd gen-
nem øget fællesskab og medborger-
skab, lige som Børn og Unge har fokus 
på at skabe stærkere fællesskaber, også 
mellem generationer.

GENERATIONSMØDE

mailto:ltr@aarhus.dk
mailto:lejn@aarhus.dk
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8 DHL

Tilmeld jer DHL: Fristen for at bestille årets trøjer 
ved tilmeldingen er 30. juni.

Brug Børn og Unges tilmeldingslink

Find alle info i Ugepakken

#værmed
når vi skal spise et tons pølser
når vi løber 30.000 km
når 6000 kolleger mødes til årets største personalearrangement
til DHL 2019: Løb, walk og kollegahygge, teltplads, DHL-grillpølse 

og flot fyrværkeri

Har I 
tilmeldt 
jer DHL?
Tag din kollega under armen  
– og vær med til at sætte 
tempoet for Aarhus: 

https://www.aarhusmotion.dk/event/dhl-stafetten?invitation=JZGAgvopk2BR6IrY

