Malthe fra 1. klasse på Humlehøj-Skolen kastede sig straks ud i stolegymnastikken med beboerne på plejehjemmet – her er det Bente.
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Børn er på kontrakt i ni år
Arbejdsliv: Humlehøj-skolen er gået i samarbejde med plejehjem og hotel, der gennem ni år skal lære børnene om arbejdslivet.
Af Annette Christensen,
ach@jv.dk

RINKENÆS: Det er kun en time
siden, en snes elever fra 1. klasse
på Humlehøj-Skolen i Sønderborg
mandag morgen trådte ind af
døren til Dalsmark Plejehjem i
Rinkenæs, men Wiktor og Zaed er
allerede i gang med at støvsuge i
multirummet, og i cafeteriaet er
Malte i gang med at gøre gymnastik sammen med beboerne.
Det er første dag i et samarbejde,
der skal vare i ni år, hvor børnene
flere gange årligt er på besøg.
Set fra skolens side er formålet,

at børnene allerede fra de er helt
små får en klar viden om arbejdslivet på en ny måde. Men fire
timers aktiv deltagelse i det, der
foregår på plejehjemmet, giver
også meget at arbejde videre
med, når børnene kommer tilbage på skolen, fortæller lærer
Annemette Heltoft.

Mange forskellige jobs
– Børnene finder ud af, hvad der
foregår på et plejehjem og hvor
mange forskellige jobs, der
egentlig er. Samtidig kommer de
til at kende både beboere og
ansatte, siger hun.

En time efter at han havde indfundet sig på Dalsmark
Plejehjem, var Zaed i gang med støvsugningen i multirummet. Det har han vist prøvet før.

Plejehjemsleder, Andreas Nielsen slog hurtigt til, at han blev
spurgt, om plejehjemmet ville
være med. Dalsmark Plejehjem er
et såkaldt Eden-Hjem, hvor man
lægger stor vægt, at beboerne
kommer for at leve deres liv på
plejehjemmet. Hvis dagene bliver
for ensformige, bliver livet for
trist og kedeligt. I forvejen samarbejder plejehjemmet med både
dagpleje og børnehave. I næste
uge kommer en børnehave og
bygger drager med de gamle.
– Vi ser rigtigt meget liv i øjnene på de ældre. Men derudover
går det også ud på at lære børne-

ne noget om erhverv og job. Og
for mig handler al læring om at
lære hinanden at kende. Det
handler om nærhed, og børnene
kan lære utroligt meget ved at
lære de gamle at kende, siger
han.
På plejehjemmet vil børnene
stifte bekendtskab med mange
forskellige job. De vil lære, hvad
en pedel og en sosu-assistent
eller naturvejlederen laver. Men
de vil også få mulighed for at
knytte kontakt. Så den dag, de får
brug får en mentor eller en praktikplads – kender de måske allerede nogen, de kan spørge.

Malou fra 1. klasse er ferm til at bage til jul. Derfor fik
beboerne – blandt dem Christine – en hjælpende hånd, da
børnene fra Humlehøj-Skolen var på besøg.

FA K T A

Relationsnetværk
■ Humlehøj-Skolen har indgået et
samarbejde med Dalsmark Plejecenter og Scandic Hotel i Sønderborg.
Samarbejdet skal give to førsteklasser mulighed for de næste ni år at
lære om arbejdslivet.
■ Samarbejdet er formidlet gennem
det såkaldte RelationsNetværk – et
netværk af private og offentlige
virksomheder, der arbejder med
social ansvarlighed blandt andet
gennem initiativer, hvor virksomheder adopterer skoleklasser.

Dalsmark Plejehjem har en masse eksotiske fugle, som
jævnligt skal have et brusebad. Her hjælper Wiktor til på
badedagen.

