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Alle Frederiksbergs ældste skoleelever får on-line hjælp til lektier.
Som den første kommune i landet tilbyder Frederiksberg digital lektiehjælp til alle
kommunens elever i 5. til 10. klasse ved brug af frivillige. Ordningen tilbydes i
samarbejde med Statsbiblioteket i Århus og kommer til at omfatte ca. 3200 elever i
Frederiksberg Kommune.
Fra næste år er der hurtig hjælp på nettet til de største folkeskoleelever i Frederiksberg
Kommune. Ved hjælp af få klik kan eleverne gå ind på hjemmesiden www.lektieronline.dk og komme i kontakt med en frivillig, der kan hjælpe med lektierne.

Borgmester Jørgen Glenthøj (C) er begejstret for ordningen:
”Den 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 rigtig godt eksempel
på, hvordan kommunal og frivillig arbejdskraft kan forenes til fordel for alle. Jeg glæder
mig meget til, at ordningen træder i kraft, og vi høster de første erfaringer,” siger han.
Samarbejde med Statsbiblioteket
Ordningen er et samarbejde med Statsbiblioteket i Århus, der står bag
lektiehjælpskonceptet Lektier Online Konkret betyder ordningen, at der laves et callcenter på Frederiksberg bemandet med frivillige studerende fra eksempelvis
universiteter og læreruddannelser. Eleverne på Frederiksbergs skoler kan så logge sig
på systemet via deres egne eller skolens PC´ere og få individuel lektiehjælp.

Områdedirektør Flemming Munch fra Statsbiblioteket i Århus ser også frem til det store
projekt:
”Vi er glade for kunne indgå samarbejde med Frederiksberg Kommune i udviklingen og
udbredelsen af Lektier Online til flere danske skoleelever. Vi har siden 2010 haft succes
med at udbyde online lektiehjælp til børn og unge fra udsatte boligområder og har i
perioden fået mere end 11.000 elever. Men der er mange andre børn der har brug for
lektiehjælp, og vi er stolte af at have udviklet et lektiehjælpskoncept baseret på
frivillighed, der viser sig at have værdi også som kommuneløsning til Frederiksberg”.

Formand for kommunens Undervisningsudvalg, Margit Ørsted, fremhæver især én ting
ved tilbuddet:
”Tilbuddet hjælper eleverne en til en, så eleven får lige netop den hjælp, vedkommende
har behov for. Dermed giver dette tilbud et løft for både de svage og de stærke elever.
Samtidig er det også en kærkommen mulighed for eleverne til at få endnu mere direkte
respons på deres arbejde. Vi véd, at den umiddelbare og direkte respons til eleverne er

central for deres læring, og vi véd, at det er vigtigt at udfordre alle elever fagligt. Derfor
har vi store forventninger til det nye tiltag, som på bedste vis kan supplere den solide
indsats vores lærere og pædagoger allerede yder i de eksisterende lektiecaféer, ” siger
Margit Ørsted.
Formand for kommunens Kultur- og Fritidsudvalg, Morten Jung, fremhæver indsatsen
med at bruge de digitale værktøjer:
”Frederiksberg Kommune er foregangskommune, når det handler om digitalisering.
Derfor er det oplagt at indgå denne aftale, der giver de ældste elever helt unikke
muligheder for at få hjælp og respons på en hurtig nem og målrettet måde. Ved at bruge
digitale metoder, kan vi tilbyde flere og bedre løsninger for eleverne end ved traditionel
lektiehjælp,” siger han.
Ordningen indfases i løbet af foråret 2014, og forventes at være fuldt implementeret i
løbet af efteråret. Ordningen finansieres indtil august 2014 af midler afsat i kommunens
digitaliseringsstrategi. Dernæst indgår driften af lektier-on-line projektet som en
integreret del af folkeskolens økonomi, idet den samlede ressourceallokering fra det
tidspunkt ændres – men lektiestøtten opretholdes som en meget væsentlig del af
folkeskolereformen.
Fakta om Lektier Online
Lektier Online har eksisteret som satspuljeprojekt siden 2009 og har bevilling til og med
2014. Der er en tværministeriel styregruppe med deltagelse af Kulturstyrelsen,
Undervisningsministeriet og Statsbiblioteket. Lektier Online har hidtil været målrettet
unge 6.-10 klasses elever bosat i udsatte boligområder. Desuden afprøves Lektier
Online til gymnasieelever på 6 udvalgte gymnasier, som et pilotprojekt 2014.
Mere end 250 frivillige er pt. tilknyttet Lektier Online
De frivillige er primært universitetsstuderende, og KMD bidrager, udover med itplatformen, også til projektet med ca. 40 lektiehjælpere som en del af en CSR
partneraftale.
Vinder af Digitaliseringsprisen 2012
Lektier Online vandt bl.a. Digitaliseringsprisen 2012 og er dermed udpeget som et af
årets de bedste offentlige it-projekter indenfor kategorien velfærd. 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.
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