,

*Disse billeder er fra generelle Elderlearn-match, og ikke specifikt Ishøj-borgere

Indledning

Endnu en gang har Elderlearn nydt samarbejdet med Ishøj Kommune. Det har været et år præget
af usikkerhed og omstillingsparathed, men heldigvis også positive historier fra par, hvis medvirken i
Elderlearn, på flere måder, har bidraget til øget trivsel i hverdagen.
Målsætningerne for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 var 15 match, hvoraf to
sprogstuderende skulle være SoSu-elever for at bevare et særligt fokus på opkvalificering og
fastholdelse af SoSu-elever.
Som bekendt så Elderlearn sig nødsaget til omtrent 2,5 måneders nedlukning i foråret 2020
grundet Covid-19s udbredelse i Danmark. Det betød pause i rekruttering, matching og besøg.
Sammen med Ishøj Kommune forlængede vi samarbejdsperioden til d. 31. marts 2021 med
forhåbning om at starte yderligere match op. Desværre viste første kvartal af 2021 sig også som en
nedlukningsperiode. På trods af dette er otte par blevet matchet, hvoraf én er en SoSu-elev
tilknyttet Ishøj Kommune. Den udfordrende tid taget i betragtning, er vi tilfredse med dette
resultat.
Det har været en proces, hvori vi har skulle finde fælles fodfæste grundet udfordringer fra
nationale restriktioner og påpasselighed. Udfordringerne har dog givet lærerige erfaringer. Med
gensidig dialog har vi dannet en konstruktiv ramme for vores videre samarbejde i 2021. Det er vi
rigtig glade for i Elderlearn.
I og med, at enhver livssituation er forskellig, kan det være svært at vurdere, hvornår et match er en
succes. Det match, der varer to måneder kan, i nogle tilfælde, betyde lige så meget for en deltager
som det, der varer i tre år. Vi har sat os den milepæl, at når et par har mødtes fast i tre måneder,
anser vi det som et succesfuldt match.
Denne rapport er baseret på en survey med spørgsmål om parrenes udbytte af at deltage, som de
har besvaret efter tre måneders deltagelse. Den er bygget op af både kvalitative og kvantitative
dele.
Herefter følger en mere uddybende rapport, der indeholder følgende:
● Gode historier om match
● Totalt antal matches og deltagere
● Baggrundsinformation om sprogstuderende udlændinge
● Baggrundsinformation om ældre
● Nuværende status på match
● Survey: Udlændinge
● Survey: Ældre
God læselyst!

Cecilie Lind Andersen, Projektansvarlig

Birthe og Homaira

Birthe og Homaira har mødtes i omtrent seks måneder. Første gang de mødtes måtte
Homaira blankt indrømme, at hun syntes, at det var lidt svært at forstå Birthe - men de
blev enige om, at det nok skulle komme. De hygger sig nemlig rigtig meget sammen, og
Birthe fortæller altid glad og positivt om sine ugentlige besøg fra Homaira. Homaira
kommer fra Tyskland, hvor hun er uddannet ingeniør, hvilket tilfældigvis passer med, at
Birthes søn har læst tysk på universitetet, og at hendes mand var ingeniør i sit arbejdsliv.
Dog taler de ikke kun om arbejde og familie - de har nemlig også haft et helt møde, hvor
de udelukkende snakkede om danske bandeord!

Lone og Zarghona

Lone er en positiv kvinde, der tidligere har lært sin tyrkiske svigerdatter dansk. Hun var
derfor oplagt til at være med i Elderlearn. Første gang hun mødtes med afghanske
Zarghona, snakkede de om løst og fast i en time over en kop god kaffe. Det var første
gang længe, at Zarghona havde snakket dansk i en hel time - så hun var godt og grundigt
træt, da hun kom hjem. Siden har de mødtes og fortsat snakken, der har drejet sig meget
om familie, uddannelse og børn. Da corona-pandemien satte ind i anden omgang,
begyndte de at tale i telefon sammen lige indtil, at Zarghona begyndte i praktik.

Bent og Bashir

I sin tid da Bent hørte om Elderlearn, var han ikke overbevist om, at det var for ham. Efter
at have haft besøg af milde og tålmodige Bashir, der til dagligt er SoSu-elev tilknyttet Ishøj
Kommune, ville han dog godt fortsætte. Bent og Bashir nåede at mødes i små fire
måneder, hvor de hyggede sig i ro og mag. Vi er glade for, at de to herrer nåede at få
glæde af hinandens selskab inden, at den anden corona-lockdown satte sine spor.

ELDERLEARN

