
Senior IT Allerød:  Historie  -  i korte træk. 
 

Oprindelig udarbejdet af Knud Andersen, dækkende perioden 2000-2007. 

Nedenfor gengivet forkortet og opdateret af Hans Peter Nissen i 2020. 

 
      Det oprindelige Pensionisthus, som lå placeret bag hovedbiblioteket, 

dengang Skovensvej 6 i Allerød, var opført af indkøbte barakker, der var 

blevet overflødige efter færdiggørelsen af Øresundsbroen i august 1999. 
Et lokale i bygningen var fra starten udset til at danne rammen om 

undervisning af ældre i EDB, som betegnelsen dengang var.  

Foranlediget af Ældrerådet, nu Seniorrådet, var Socialudvalget på 

besøg i bygningen i august 2000. Her påtog ældrerådsmedlem Hans 
Jensen sig den opgave at indhente tilbud på indretning og maskinel til et 

EDB-lokale med 12 arbejdspladser. I september 2000 afleverede Hans 

Jensen et overslag på 113.418 kr., Kommunen bevilligede 45.000 kr. 
 På grund af opgavens størrelse nedsatte Ældrerådet i november 2000 

et EDB-udvalg på fire personer, hvoraf 2 medlemmer af Ældrerådet, og 2 

EDB-kyndige.    

For at undersøge interessen for EDB-undervisning indrykkedes en 

artikel i NY ALDER med overskriften: ”Kan man lære at bruge EDB, når 

man ikke er helt ung længere?”. På en medfølgende blanket kunne man 

udtrykke sin interesse. 
Resultatet af denne undersøgelse oversteg langt forventningerne. I 

løbet af januar 2001 havde 130 personer reageret positivt, og tallet 

voksede i juni til over 200, da NY ALDER fulgte sagen op med tilbud om 
en egentlig tilmelding til at deltage i kursus.  

11 EDB-kyndige gav tilsagn om at virke som frivillige, ulønnede 

instruktører, og de deltog i et pædagogisk fælleskursus på AOF Allerød i 
september/oktober 2001. 

Det blev tidligt klart, at det ville være umuligt at afvikle undervisning 

af det overvældende antal tilmeldte i Pensionisthuset alene. Derfor 

rettedes henvendelse til kommunens folkeskoler med ønske om at få 
adgang til skolernes datalokaler uden for skoletid, og i en periode 

undervistes både på Engholmskolen og på Lynge skole. 

Bl.a. ved hjælp af tilskud fra kommunen, bidrag fra lokale sponsorer 
og gratis programmel fra Microsoft, blev tidssvarende teknik opbygget af 

EDB-kyndige frivillige, og et lokale i Pensionisthuset indrettet. 

Undervisning på skolerne kunne herefter gradvis afvikles.  

Det nødvendige undervisningsmateriale blev dengang, som nu, 
udarbejdet af kyndige instruktører, der hvor relevant ikke kunne indkøbes.        



De følgende år, fra 2007, blev både lokalet, teknikken og inventaret 
løbende udvidet, forbedret og opdateret og kursusudbuddet udvidet. 

I foråret 2013 blev barakbygningerne, som rummede Pensionisthuset, 

erklæret uanvendelige af kommunen, og bygningerne blev dømt til 
kondemnering. Nedrivningen skete i juni 2013 for at give plads til en 

planlagt udvidelse af Hovedbiblioteket, der derefter skulle rumme 

aktiviteterne fra det tidligere Pensionisthus.  

Under ombygningen og tilbygningen havde Kommunen fundet 
midlertidig plads til Senior-IT i stueetagen i et ledigt børnehavehus på 

Kollerødvej 8B. Efter sæsonafslutningen i foråret 2013 blev derfor alt 

udstyr fra Pensionisthuset pakket ned, transporteret til Kollerødvej og 
installeret i et stort rum i Børnehaven. Her fungerede man tilfredsstillende 

i 4 sæsoner og flyttede i sommeren 2015 tilbage til Skovensvej 4 på 1’ sal 

i Hovedbiblioteket, hvor ombygning og tilbygning nu var fuldført. 

De mange flytninger med installationer og indretninger stillede store 
krav til Senior-IT’s frivillige stab, og med hjælp fra Kommunen lykkedes 

det, og undervisningen gennemførtes i fuldt omfang i samtlige sæsoner.  

 
Den hastige udvikling på IT-området har udfordret instruktørstaben. 

Interessen for kurserne er skiftet fra tekstskrivning i starten til brug af 

Internet med alt hvad dertil hører, og nye medier er kommet til.   
Med nye tilkomne instruktører og interne kurser har Senior-IT formået 

at følge med udviklingen og har i dag kurser for både Pc, tablet og 

smartphone, og kurserne omfatter både de klassiske discipliner og de nye 

som f. eks. brug af sociale medier. Kurserne er tilrettelagt for såvel 
begyndere som for mere erfarne brugere. 

Også ”Åbent hus” med IT-hjælp er udvidet og omfatter nu ikke kun 

hjælp til Pc-brugere, men også til brugere af tablets og smartphones. Der 
er stor søgning i de to formiddage om ugen, hvor seniorer kan få IT-hjælp. 

Senest har Senior-IT påtaget sig undervisning i brug af nyanskaffet 

TV-udstyr på plejehjemmene. 
Teknik og udstyr i undervisningslokalet er løbene fornyet og forbedret, 

dels ved kommunale tilskud, dels med hjælp fra sponsorer og dels ved 

egen indsats og midler fra kursusafgifterne.        

Senior-IT omfatter i dag mere end 30 aktive instruktører og i de mest 
aktive sæsoner omkring 2015 blev mere end 250 kursister undervist årligt. 

I de seneste år har antallet af kursusdeltagere været dalende, tydende 

på, at nye pensionister er bedre udrustet til at leve op til nutidens krav til 
IT-kundskaber. 

Godkendt i Styregruppen 2020.  


