
Online aktiviteter
til pleje- & dagcentre

www.studiekredsen.dk



Mit navn er H.C. Jepsen. Jeg har 

lavet en hjemmeside med online 

aktivitetsmaterialer til pleje- og 

dagcentre. Jeg har en baggrund 

som lærer, men jeg har de 

seneste 10 år arbejdet med akti-

viteter på ældre-området. 

Hjemmesiden er til alle de 

ældre, som har glæde af en god 

snak – og lidt ”hjernegymnastik” i 

løbet af dagen.

Aktiviteterne vises på en skærm, så 

hele gruppen kan følge med.  

Skærmen er et effektivt redskab 

til at fange og fastholde 

opmærksomheden. Brug den 

bærbare computers hdmi– eller 

vga-stik til jeres TV eller projektor. 

Aktiviteterne på hjemmesiden ledes 

af en ansat eller en frivillig. Det 

kræver ingen særlige forudsætnin-

ger: Klik med computermusen – og 

snak med deltagerne.

For at få adgang til aktiviteterne på 

hjemmesiden skal I købe et login.  

I køber login for 1 år ad gangen.

I kan bestille et gratis prøveforløb. 

Så kan I undersøge, om online-ak-

tiviteterne har relevans for jer, før I 

evt. køber et login.

Når I får adgang til platformen, finder I en grundpulje af materialer. Sæt blot 

computeren til skærmen – så er I klar. Der kommer nye materialer op hver 

måned.

Hej!

BESTIL ET GRATIS 

PRØVEFORLØB



Studiekredsene på hjemmesiden er skræddersyet til ældre på pleje- og 

dagcentre. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage – der skal 

heller ikke læses noget fra gang til gang! 

En studiekreds består typisk af 7-10 deltagere og varer typisk en times tid. 

Hver gang studiekredsen mødes, er der et nyt emne på programmet. 

Til hvert emne kan der printes et ark med optakts-spørgsmål, der kan 

uddeles til deltagerne dagen før.

Studiekredsen ledes af en ordstyrer Det kan være en ansat eller en frivillig. 

Alt forarbejdet er gjort: Ordstyreren oplever emnerne sammen med delta-

gerne. 

Hver studiekreds er en vekslen mellem video oplæg, samtalebilleder og 

debatrunder. Studiekredsene afvikles direkte fra hjemmesiden og vises 

på skærmen. Materialet er pædagogisk og inkluderende, så det er let at 

deltage aktivt.

Hver gang studiekredsen mødes, er der et nyt emne på programmet. På 

hjemmesiden finder I en grundpulje af emner. Hver måned udkommer et 

nyt emne.
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En billedquiz består altid af 5 runder. Det giver en god variation i det enkelte 

arrangement – og genkendelighed fra gang til gang. 

Spillereglerne definerer I selv, så de passer til jeres gruppe: Quiz for sjov – 

som ét stort hold. Opdel i 2 eller flere grupper og hold øje med pointene.

Billedquizzen er en smutvej til nye, sjove fællesarrangementer med jeres 

ældre. 

Den interaktive tavle inviterer deltagerne til engagement. 

Quizzen er en kombination af billeder og tekstspørgsmål. 

Alle spørgsmål er tekstede, så svagtseende kan få læst indholdet højt. 

Spørgsmål er med svar muligheder, så alle kan gætte med. 

Billedquizzen er til både mindre og større grupper. Den kan også være et 

festligt indslag til årets fester – måske med en præmie på højkant.

Billedquizzen

?



For mere information og bestilling af gratis prøveforløb 

kontakt:

HC Jepsen

hcejepsen@gmail.com 

Tlf.: 22 53 21 40

Studiekredsen.dk 

Valbygårdsvej 34 a, st tv 

2500 Valby


