LEKTIER ONLINE

PERSONLIG LEKTIEHJÆLP PÅ NETTET.

På Lektier Online får unge hjælp til lektierne. Det foregår live på nettet på en
digital tavle, hvor elev og lektiehjælper snakker og skriver sammen. Fem dage
ugentligt kan elever få personlig hjælp til skolearbejdet.
ONLINE LEKTIEHJÆLP GØR EN FORSKEL

En brugerundersøgelse viser, at 96 % af brugerne
mener, at de klarer sig bedre i folkeskolen med
Lektier Online. Elever, der er gået i stå med
lektierne, får personlig hjælp fra en lektiehjælper
i op til 30-45 min. ad gangen. Lektiehjælpen giver
den enkelte elev struktur på læringsprocessen –
imødekommer både de elever, der har behov for
mange gentagelser og træning af færdigheder,
såvel som de elever der søger faglige udfordrin
ger og motivation.

ET UFORMELT DIGITALT LÆRINGSRUM

Lektier Online tilbyder et uformelt læringsrum,
der bygger bro mellem uddannelser, og samtidig
er med til at geare skoleelever til fremtidens
virtuelle uddannelsesformer. Online lektiehjælp
ligger i naturlig forlængelse af digitaliseringen i
skolen og understøtter fremtidens samarbejdsog kommunikationsformer.

LEKTIER ONLINE TIL UDSATTE UNGE KL. 16-21
Lektier Online har siden 2010 haft succes med
online lektiehjælp til børn og unge i 6.-10.
klasse fra udsatte boligområder. Projektet er
finansieret af satspuljemidler frem til og med
2014. Lektier Online søger finansiering til
videreførelse af servicen.

LEKTIER ONLINE TIL GYMNASIER KL. 18-21
Lektier Online har siden 2013 tilbudt lektiehjælp til gymnasieelever. Tilbuddet er gratis
for elever på de gymnasier, der har tegnet
abonnement. Fra januar 2015 vil Lektier
Online indgå samarbejdsaftaler med flere
interesserede gymnasier. Projektet er bl.a.
finansieret med støtte fra A. P. Møller Fonden.
”Lektier Online giver os en unik mulighed
for at tilbyde alle vores elever kvalificeret
lektiehjælp, når skoledagen er forbi. Lektier
Online ligestiller eleverne i lektielæsningen,
for alle tilgår lektiehjælpen på lige fod, og
lektiehjælpens åbningstider udgør et godt
supplement til den lektiehjælp, som eleverne
modtager på skolen!”
Emmelie Kristina Pedersen,
pædagogisk leder på Silkeborg Gymnasium

EN ONLINE LIVLINE TIL SUCCES

Mange børn og unge har behov for gentagelser
for at nå frem til faglig forståelse. Men for mange
unge kan det opleves flovt at skulle stille spørgsmål på klassen. På Lektier Online kan den enkelte elev være anonym og stille alle de dumme
spørgsmål igen og igen. Lektiehjælperen har god
tid og tager udgangspunkt i elevens behov.

NYE FORMER FOR FRIVILLIGHED

Lektier Online baserer sig på frivillighed som det
helt afgørende for at lykkes. Projektet har stor
succes med at engagere frivillige lektiehjælpere fra
studiemiljøer i Aarhus og København. Frivillige
rekrutteres og screenes af Lektier Online, og alle
lektiehjælpere får kurser i god online lektiehjælp.
Organiseringen af de frivillige foregår primært
virtuelt og fordrer nye måder at tænke frivillighed,
motivation og fastholdelse. Lektier Online har siden 2010 udviklet et helt unikt frivillighedskoncept.

CO-CREATION – KOMMUNER, SKOLER,
BIBLIOTEKER, FRIVILLIGE

Lektier Online baserer sig på brede samarbejder
på tværs af private og offentlige institutioner og på
tværs af uddannelser. Vi søger fortsat biblioteker,
uddannelsesinstitutioner og kommuner over
hele landet, som er interesseret i at indgå i et
samarbejde med Lektier Online om etablering af
nye lektiecallcentre. Vi har konceptet og den know
how der skal til. Og vi vil gerne være med til at
virkeliggøre fremtidens online lektiehjælp til det
stadigt voksende antal skoleelever, der efterspørger hjælp til skolearbejdet online.

STÆRKE PARTNERSKABER

KMD er en af Danmarks største it-virksomheder.
Som en del af KMDs (CSR) strategi lader KMD
medarbejdere deltage aktivt i Lektier Online. KMD
stiller i den forbindelse medarbejdere, it og lokaler
til rådighed for callcentre under Lektier Online.
Lektier Online og KMD vandt på den baggrund
Partnerskabsprisen ved Frivillighedens Dag i
København 2012.
Det Kongelige Bibliotek samarbejder med Statsbiblioteket om at rekruttere frivillige og drive
callcenter for Lektier Online. Herunder specifikt
Københavns Universitetsbibliotek. Der er desuden
indgået partnerskaber med Aalborg Universitetsbibliotek, Odense Centralbibliotek og Syddansk
Universitetsbibliotek om at åbne to nye callcentre
i oktober 2014.

“Lektier Online rammer lige ned i kernen af,
hvordan kommunen ønsker at arbejde. Vi er
meget ambitiøse, når det handler om vores
folkeskoler, og vil bruge de nyeste metoder
til at give vores elever den bedst mulige
skolegang. Samtidig er dette et rigtigt godt
eksempel på, hvordan kommunal og frivillig
arbejdskraft kan forenes til fordel for alle”.

LEKTIER ONLINE I SKOLEN KL. 13-16
Som de første kommuner i landet tilbyder
Frederiksberg, Frederikssund og Langeland
kommuner online lektiehjælp til elever i
folkeskolens ældste klasser. Eleverne får hjælp
af studerende, der sidder på et callcenter på
Frederiksberg Bibliotek.

Jørgen Glenthøj, borgmester Frederiksberg

FAKTA OM LEKTIER ONLINE

Lektier Online startede med at tilbyde lektiehjælp
i 2010 og består i dag af tre indsatsområder:
•
Børn i udsatte boligområder
•
Gymnasier
•
Kommuneløsninger som en del af folkeskolen
Lektier Online dækker fra 5. klasse til 3. g, og
lektiehjælpen gives af 400 frivillige studerende
hos Statsbiblioteket i Aarhus, Frederiksberg Biblio
teker, Det Kongelige Bibliotek i København, samt
40 KMD-ansatte via et CSR-sponsorat. Statsbiblio
teket er konceptejer af Lektier Online og står for
udviklingen af konceptet på tværs af målgrupper,
uddannelsesinstitutioner og samarbejdspartnere.

ÅBENT - 5 DAGE UGENTLIGT
•
•
•
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Lektier Online i skolen; kl. 13-16
Lektier Online til gymnasier; kl. 18-21
Lektier Online til udsatte unge kl. 16-21

VINDER AF DIGITALISERINGSPRISEN 2012
Juryens begrundelse: “Løsningen tager
udgangspunkt i de unge som aktive digitale
borgere og inddrager civilsamfundet på en
nyskabende måde ved at frivillige får mulighed
for at tilbyde lektiehjælp”.

•
•
•

+14.000 brugere
+500 frivillige lektiehjælpere.
Hjælper +100 elever hver aften.

www.lektier-online.dk - www.statsbiblioteket.dk/lektier-online
Kontaktperson: Flemming Munch, områdedirektør på Statsbiblioteket
+45 4030 0322 - fm@statsbiblioteket.dk

