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Telefon: 6375 3200 
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VORES FØRSTE SENIORER 

Ernst og Inger startede  som seniorer på 

Ubberud Skole i skoleåret 2015/2016. 

Hurtigt kom både Lone og Kirsten til. Vi 

er meget glade for samarbejdet med 

seniorerne.  

Kirsten deltager  bl.a. i dansk i 

ungemiljøet  og har ofte fungeret som  

ekstra voksen i fysik/kemi. 

Lone er vores læse-bedste på biblioteket. 

Derud over assisterer hun også i 

musiktimer. 

Ernst interesserer sig for historie og 

deltager derfor i historie samt 

håndværk/design i børnemiljøet. 

 

Hvilke fag interesserer dig? 

 



BØRNEATTEST 

Alle som arbejder med børn enten som ansat eller som 

frivillig skal have en blank børneattest. Derfor skal du 

efter 1. eller 2. møde underskrive en attest, som giver 

skolen lov til at indhente din børneattest hos rigspolitiet.   

 

NÅR DU ER SENIOR  

Ca. hver 4. undervisningsgang forventer vi, at lærer/

pædagog og senioren drikker en kop kaffe/te sammen og  

samtidig evaluerer og taler om de næste gange. På den 

måde ved du som senior altid, hvad du møder på skolen. 

Du er dog altid hjertelig  velkommen i personalerummet 

bade før og efter dine seniortimer, der er altid kaffe, te, 

eller kakao og jævnligt kan du også finde lidt lækkert til 

ganen.  

I løbet af et skoleår vil du 2-3 gange modtage indbydelse 

til et møde med de øvrige seniorer og ledelsen, hvor vi 

taler om det at være senior på Ubberud Skole.  

Ud over undervisningen inviteres du til at deltage i første 

og sidste skoledag om sommeren og  julefest i december. 

Du er I øvrigt altid velkommen til at aftale ekstra/

anderledes  dage med de lærere/pædagoger, som du 

mødes med ugentligt.   

 

 

HVORDAN 

Kontakt skolens kontor pr. telefon, mail eller personligt 

fremmøde. Ved første kontakt aftaler vi et møde.  

På 1. møde på skolen vil du møde en fra skolens ledelse. 

Vi vil fortælle lidt mere om det at være senior, og så vil 

vi gerne høre, hvad du eventuelt har lyst til. Hvad er 

dine kompetencer og hvilke fag har du lyst til at deltage 

i? Hvor gamle forestiller du dig, eleverne skal være? 

Efter første møde, skal du tage stilling til, om du stadig 

har lyst til at være senior. Har du det, aftaler vi dato og 

tid til det 2. møde. 

Mellem 1. og 2. møde laver ledelsen aftaler med lærere/

pædagoger om klasser og fag, der matcher dine ønsker. 

Herefter afholder vi 2. møde, hvor du møder læreren /

pædagogen for første gang. På det 2. møde vil vi tale om 

gensidige forventninger, vise dig rundt på skolen og 

aftale, hvornår du første gang skal komme som senior i 

klassen.   

Vores 3. møde planlægger vi efter din 2. eller 3. gang i 

undervisningen. På dette møde deltager læreren/

pædagogen også. Vi vil tale om din opstart og svare på 

spørgsmål, som måtte være opstået på baggrund af dine 

første gange i undervisningen.  

 

Frivilligt arbejde 

At være senior på en skole er frivilligt arbejde. Vi 

aflønner ikke din tid. Du vil dog heller aldrig stå alene 

med børnene, ligesom ansvaret for børnene altid vil 

være lærerens/pædagogens.  

 

Tavshedspligt  

Som senior på en skole skal du skrive under på en 

tavshedserklæring. Du skriver under på,  at du hverken 

under din tid som senior eller efter endt seniortid må 

fortælle om din erhvervede indsigt i børns og familiers 

liv og personlige relationer. Hvis du er i tvivl, så drøft 

din bekymring med en lærer, pædagog eller leder på 

skolen.  

 

 

 

Vil du være Senior 
på Ubberud Skole? 
Har du lyst til at tilbringe en eller flere 

timer om ugen sammen med børn i 

skolealderen? 

Har du lyst til at være med i  et 

fællesskab med børn og voksne? 

Har du lyst til at give lidt af dig selv og 

din livserfaring? 

Har du lyst til at modtage smil, varme og 

måske lidt viden? 

 

Hvis du kan svare ja til ovenstående, er 

det måske lige os, du mangler? Måske 

skal du være senior på Ubberud Skole i 

Blommenslyst? 

Er du nysgerrig og vil du vide mere så 

ring til skolen på 6375 3200. Vi glæder 

os til at tale med dig. 


