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Baggrund 
Generationernes Hus bliver et unikt hus, hvor rammerne er der for det gode fællesskab og nærvær mellem 
beboere, gæster, brugere og medarbejdere. I huset vil der være fokus på forskellige former for formelle og 
uformelle relationer og samvær, hvor der vil være aktiviteter drevet af beboere, medarbejdere og frivillige.  
 
Boformerne i Generationernes Hus skal styrke netværk og sociale relationer. I huset handler det om at un-
derstøtte, at beboerne hjælper hinanden, deltager i samvær, aktiviteter og træning såsom kortspil, nyde en 
kop kaffe, lave mad eller gå en tur i nærområdet. En plads i fællesskabet betyder ikke kun noget for den en-
kelte, men også for fællesskabet i huset. Herigennem vil huset gerne gøre op med ensomhed og isolering.  
 
I huset er der blandt andet 100 ældreboliger, som er placeret i bofællesskaber/naboskaber og ligger spredt i 
huset. Nogle af boligerne ligger sammen med familie- og ungdomsboligerne, mens andre ældreboliger ligger 
i et fællesskab kun med ældreboliger.  
 
I et hus, hvor vi går væk fra det traditionelle og tør prøve nye veje af, vil det være interessant at afprøve en 
”ny” boform – nemlig seniorbofællesskabet. Der er stigende interesse for seniorbofællesskaber, og det vil 
være interessant at se, hvad et seniorbofællesskab kan bidrage med i forhold til blandt andet selvhjulpenhed 
og livskvalitet. I Generationernes Hus vil det være muligt at oprette 1-4 seniorbofællesskaber med 7 ældre-
boliger i hver.  
 
Der vil være tale om visiterede ”seniorboliger” med særlig fokus på tryghed, fællesskab og hjælp til selv-
hjælp. Seniorbofællesskabet vil adskille sig fra de øvrige bofællesskaber ved at være et samlingssted for li-
gesindede. Boligerne vil være for pensionister, hvor fokus er tryghed og ikke pleje og praktisk hjælp. I senior-
bofællesskaberne vil der være fokus på, at man indgår i de sociale relationer, deltager aktivt i aktiviteterne og 
bidrager i huset ved at skabe aktiviteter. Målet er at forebygge funktionstab hos de ældre borgere og samti-
dig skabe større livskvalitet.   
 
I huset er der fokus på fællesskab og nærvær gennem blandt andet aktiviteter. Derfor vil det være gavnligt, 
hvis der i de øvrige ældreboliger flytter ældre borgere ind, som kan deltage og bidrage til livet i huset og 
samtidig få glæde af det, som fællesskab giver. Derfor foreslås det, at vi klæder borgerkonsulenter, forebyg-
gelseskonsulenter og visitatorer på, så de i højere grad motiverer ældre borgere, som vil have gavn af fæl-
lesskabet og dermed forebyggelse af ensomheden, til at søge ældreboligerne i huset.   
 

Beslutninger 
Chefteamet skal beslutte: 

- At der oprettes to seniorbofællesskaber i Generationernes Hus  
- At borgere som er ensomme i højere grad motiveres til at søge en bolig i huset 
- At der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal hjælpe med at udarbejde informationsmateriale om-

kring seniorbofællesskaber 
- At finansieringen af informationsmaterialet besluttes 

Effekt 
Effekten forventes at blive: 

- Forebygge funktionstab og dermed undgå eller udskyde behovet for pleje og praktisk hjælp 
- Flere fællesskaber og mindre ensomhed 
- Værdifulde fællesskab bidrager til livsglæde og højere livskvalitet viser undersøgelser fra Realda-

nia 
 

 
 

Opfølgning 
For at sikre at vi ikke pålægger borger- og forebyggelseskonsulenter en opgave, som kan virke uoverskuelig i 
forhold til, at der i huset lægges særligt vægt på forebyggelse af ensomhed, skal der informeres grundigt om 
seniorbofællesskaber og det vigtige i at motivere ensomme ældre til at søge en ældrebolig i huset.  
 
Derfor skal der nedsættes en arbejdsgruppe blandt andet bestående af en borgerkonsulent, konsulent fra SOL 
og en forebyggelseskonsulent, hvor mulighederne i huset drøftes og informationsmateriale udarbejdes. Det 
vurderes, at det ca. koster 100.000 kr. at få udarbejdet informationsmateriale samt en profilvideo.   
 
Seniorbofællesskaber vil være nyt i Aarhus Kommune, og derfor vil det være interessant at lave en evaluering 
efter 3-4 år, hvor huset har været i drift. Derudover skal der følges op på effekterne ved at bo i et hus, hvor 
fællesskabet er i fokus, og hvor vi arbejder med at bryde med ensomheden.   
 
 

Kommunikation 
De nye muligheder for seniorbofællesskab skal kommunikeres ud til borgerne via Generationernes Hus hjem-
meside, instagram og Facebook.  
 
Derudover vil det være hensigtsmæssigt med et åbent hus, hvor der informeres om de nye muligheder i huset. 

Koordinering  
Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Bygningsafdelingen og Fællesstaben 

Direkte udgifter (tkr.) 

2019  

2020 100 

2021  

2022  
 

Udgiften finansieres inden for: 
☐ Afdelingens grundbudget 

☐ Afdelingens opsparing 

☐ MSO’s fælles opsparing 

 
Hvis der skal findes nye midler, er det vigtigt at indstillingen koordi-
neres med Økonomi, så det noteres præcist hvor midlerne skal 
komme fra. 

Indirekte udgifter 
Er der andre bemærkninger til økonomien? (eks. skal der afsættes 
et større antal personaletimer til uddannelse, er der ønske om at 
trække nye data i cura, medfører beslutningen mere dokumentation) 
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 Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Nedsættelse af arbejdsgruppe 
samt 1. møde i arbejdsgruppen 

Udarbejdelse af information om-
kring visionen i huset 

Opfølgning på visiteringen til æl-
dreboliger 

Evaluering  

  Dato 15. november 2019  Januar 2020  Februar 2020 Foråret 2020 Efteråret 2023 

 

  



 

 

 

Referat 
 
Chefteamet besluttede: 

- At der oprettes to senior-bofællesskaber i Generationernes Hus  
- At borgere som er ensomme i højere grad motiveres til at søge en bolig i huset 
- At der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal hjælpe med at udarbejde informationsmateriale omkring senior-bofællesskaber 

 

Fællesstaben og Økonomi vender tilbage med en fælles indstilling om, hvordan der kan oprettes to senior-bofællesskaber i Generationernes Hus. I 
indstillingen skal der også være et forslag til, hvordan informationsmaterialet kan finansieres. 

 

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/3192

