
• Kortlæg hvem målgruppen er

• Afdæk hvem der er i kontakt med målgruppen (fx medarbejdere i kommunen)

• Lav samarbejdsaftale

• Aftal hvad og hvordan der videreformidles til potentielle borgerne

• Aftal tilmeldingsprocedure 

• Udarbejd informationsmateriale, der kan udleveres til borgere der er interesseret

• Foreningen inviterer til informationsmøde, hvor den endelige tilmelding foregår.  

• Kontakt deltagerne en uges tid før første mødegang. SMS for dem der kan. Resten pr. telefon.

• Evaluer på målgruppen. Var det borgere tilbuddet var tiltænkt, der fik pladserne? 

• Juster samarbejdsaftale og tilmeldingsprocedure

Find dem der har mest brug for målrettet foreningstilbud

Bilag:
Beskrivelse af SeniorNET, Dansk Folkehjælp 
Samarbejdsaftale – forebyggende medarbejdere og 
Dansk Folkehjælp
Program der udleveres til informationsmødet





Samarbejdsaftale Seniornet Erfaringer midtvejs Seniornet

• Mødet i maj skal ændres til efter sommerferien, da meget få kunne huske 
indholdet af mødet og flere udeblev/meldte afbud.

• Borgerne skal have mere uddybende informationsmateriale ved tilmelding, 
så de i højere grad ved, hvad de har sagt ja til. 

• Nogle borgere ville kun deltage i højskoleopholdet og nogle (få)  kunne ikke 
deltage i højskoleopholdet men ville gerne resten. Vi skal derfor være 
ekstra tydelige om, at man siger ja til ”hele pakken”. 

• Vi har ramt præcis den målgruppe der var tiltænkt, men det har været en 
meget stor opgave for de frivillige, da mange ud over deres ensomhed har 
funktionsfald. 

• Mange havde udfordringer med at modtage information, finde værelset, 
nedsat tidsfornemmelse og evne til at følge et program. Flere virkede ramt 
på hukommelsen. Den kommende tid vil vise, om det handler 
hukommelsen eller om det ”blot” er længe siden de har skullet begå sig 
udenfor deres egne vante rammer. 

• Vi skal have drøftet justering af kriterier for deltagelse i fht. funktionsfald.

• Vi skal være særligt opmærksomme på, om borger tidligere har deltaget, 
da det er et eksklusionskriterie.






