Senior IT Allerød:

Historie

- i korte træk:

Af A. Knud Andersen, tidl. medlem af Styregruppen for Senior IT
Pensionisthuset, som er placeret bag hovedbiblioteket, Skovensvej 6 i
Allerød, og opført af indkøbte barakker, der var blevet overflødige efter
færdiggørelsen af Øresundsbroen, blev indviet den 16. august 1999.
Allerede fra starten var lokale 16 i bygningen udset til at danne
rammen om undervisning af ældre i EDB, som betegnelsen dengang var.
Lokalet havde stået ubenyttet i ét år, da Socialudvalget den 10. august
2000 kom på besøg, inviteret af Ældrerådet. Et enkelt medlem af Udvalget
efterlyste ved den lejlighed initiativtagere til at forestå indretning af
lokalet, og det blev Hans Jensen, der som medlem af Ældrerådet og med
et rimeligt kendskab til EDB påtog sig den opgave at indhente tilbud på
maskinel til lokale 16, hvor der indtil da var placeret et antal udrangerede
og ubrugelige computere.
1. september 2000 afleverede Hans Jensen derpå et forslag til
etablering af 12 elevarbejdspladser med det nødvendige udstyr. Overslag:
113.418 kroner.
Inden der den 22. december 2000 kom svar fra Allerød Kommune med
en bevilling på 45.000 kr., havde Hans Jensen indset, at han ikke kunne
klare organiseringen af opgaven om ældreundervisningen alene, og ved
det ordinære møde i Ældrerådet den 23. november 2000 fik han Rådets
tilslutning til nedsættelse af et EDB-udvalg på fire personer, nemlig:
Fra Ældrerådet: Hans Jensen og Karin Mørch.
’Udefra’: Bent Lauring, marts 2002 afløst af Jørgen Sanderhoff.
: A. Knud Andersen, redaktør af NY ALDER.
Som første initiativ besluttede EDB-udvalget at få undersøgt interessen
hos NY ALDER’s læserkreds for at blive tilbudt undervisning, og januarnummeret 2001 rummede en artikel af tidsskriftets redaktør med
overskriften: ”Kan man lære at bruge EDB, når man ikke er helt ung
længere?”. Desuden bragte bladet en blanket, som i udfyldt stand kunne
indsendes, udelukkende som markering af interesse for at modtage
undervisning.
Resultatet af denne markedsundersøgelse oversteg langt vore
forventninger. I løbet af januar 2001 havde 130 reageret positivt, og dette
tal voksede i juni til over 200, da vi i NY ALDER fulgte sagen op med
tilbud om en egentlig tilmelding til at deltage i kursus.
Samtidig bad vi om tilsagn fra EDB-kyndige, der kunne tænke sig at
virke som frivillige, ulønnede instruktører. 11 meldte sig, og for at sikre et
så ensartet undervisningsniveau som muligt fik vi udvirket, at instruk-

tørerne blev tilbudt deltagelse i et fælleskursus på AOF Allerød i
september/oktober 2001.
Vi havde tidligt gjort os klart, at det ville være umuligt at afvikle
undervisning af det overvældende antal tilmeldte i Pensionisthuset alene.
Derfor sendte vi en redegørelse om vor virksomhed til kommunens
6 folkeskoler og udtrykte ønsket om at få adgang til skolernes datalokaler
uden for skoletid. Svarene var imødekommende, men det viste sig
desværre, at vi ramte tidsmæssigt ’skævt’, idet skolerne netop da stod over
for en generel udskiftning af umoderne materiel.
Kun Engholmskolen rådede over tilfredsstillende maskinel, men her
fik vi til gengæld fortrinlige vilkår for afvikling af 2 hold à 10 elever
torsdag 15 – 17 samt 2 tilsvarende hold fredag. Disse fire pionerhold blev
tilfredsstillende gennemført med 2 eller 3 instruktører på hvert hold i
perioden november 2001 til marts 2002.
Instruktørerne på pionerholdene havde stort besvær med at finde egnet
undervisningsmateriale. Dette problem blev løst, da en erfaren lærebogsforfatter, Per Gjerløv, sluttede sig til instruktørgruppen.
Han har ’skræddersyet’ hefterne, ’Elementær Tekstbehandling’ samt
’Internet og E-mail’, der begge første gang blev anvendt i efterårssemestret 2002. Januar 2003 udkom yderligere to hefter, også målrettet til
ældre elever: ’Tekstbehandling med Word’ samt ’Regneark med Excel’.
Verner Adelkvist har udarbejdet opslagshefterne: ’Hjælp!’ og ’Open
Office, 2,4 Writer’, og andre instruktører har suppleret med eget materiale.
I Pensionisthuset blev det oprindelige EDB-lokale, nr. 16, tidligt
erstattet med et lidt mindre lokale, nr. 11. Her var der kun plads til 8 PC’er
samt en demonstrationsmaskine til instruktøren.
Styregruppen har fra januar 2001 ihærdigt forsøgt at få de snævre
forhold forbedret ved en udvidelse af undervisningslokalet med det
tilstødende gangareal.
Efter fornyet opfordring fra Senior IT lykkedes det i 2007 at opnå
Pensionisthusets bestyrelses anbefaling over for Allerød Kommune, som
efterfølgende gav tilladelse til ombygningen med de fremsendte tegninger
som grundlag. Derefter kunne et flittigt arbejdende hold af håndværksmæssigt kompetente frivillige afslutte ombygningen i august 2007.
Nu fremtræder lokalet lyst og luftigt, og 10 elever samt deres
instruktører har opnået væsentligt forbedrede arbejdsforhold. Dette gælder
også ordningen ’Åbent Hus’ i Pensionisthuset, onsdage 10 – 12 i
undervisningsperioderne vinter/forår og efterår.

