Pressemeddelelse, Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek
UNIVERSITETSBIBLIOTEKER SAMARBEJDER OM LEKTIEHJÆLP
Det Kongelige Bibliotek / Københavns Universitetsbibliotek og Statsbiblioteket
indgår nyt samarbejde om projekt Lektier Online med det mål at give studiestøtte
og lektiehjælp til udsatte unge. Som noget helt nyt får også studerende fra
Københavns studiemiljøer nu mulighed for at være med i Lektier Online projektet
som frivillige lektiehjælpere. Via et nyoprettet callcenter ved Københavns
Universitetsbibliotek, fysisk placeret på Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige
Fakultetsbibliotek, Nørre Allé i København, skal de studerende give lektiehjælp via
nettet til unge folkeskoleelever som i dag ikke har mulighed for at få hjælp til
lektierne hjemmefra.. De frivillige lektiehjælpere vil sidde klar til at svare på
spørgsmål og hjælpe de unge med alt fra engelske verber til matematiske formler.
Officiel åbningsceremoni 6. september
Åbningen af det nye callcenter i København markeres d. 6. september 2012 med
en ceremoni på Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek kl. 16,
hvor KUs rektor Ralf Hemmingsen og KUs studenterrådsformand Bjarke
Lindemann Jepsen åbner callcentret. De indbudte til åbningsseancen er de mere
end 50 KU-studerende som lægger frivillig arbejdskraft i ’Lektier Online’.
Universitetsbibliotekaren udtaler i den forbindelse at ”Det Kongelige bibliotek /
Københavns Universitetsbibliotek som vidensinstitution har et bredt socialt ansvar,
som vi gerne vil løfte i fællesskab med de studerende ved KU”.
Overvældende interesse for at blive lektiehjælper i København
I København har 55 nye lektiehjælpere allerede meldt sig under fanen. De har
gennemgået et oplæringskursus med henblik på at blive parate til at give god
lektiehjælp på lektier-online.dk. De mange nye lektiehjælpere bringer gejst og
begejstring til Det Kongelige Bibliotek og projekt Lektier Online, hvor de får
mulighed for at bringe deres faglige, kommunikative og menneskelige kompetencer
i spil på nye måder til gavn for unge elever fra landets udsatte boligområder.
De 55 lektiehjælpere der foreløbig har tilmeldt sig Lektier Online projektet i
København er et godt supplement til de 160 lektiehjælpere der forvejen er
engageret i projektet. I løbet af 2013 udvides åbningstiderne, og der vil løbende
blive brug for flere lektiehjælpere i København.
Om projekt Lektier Online
Lektier Online har været i gang siden februar 2010 og har på den tid fået over
7.000 elever og mere end 200 aktive frivillige. Målgruppen for projektet er primært
børn og unge fra 6.-10. klasse fra udsatte boligområder, mens de frivillige primært
er rekrutteret fra studiemiljøerne i Aarhus og nu også København. Desuden
bidrager it-virksomheden KMD med 40 lektiehjælpere og lokaler.

Lektier Online er et udviklingsprojekt finansieret af satspuljemidler frem til og med
2014. Projektet er styret af en gruppe bestående af repræsentanter fra Ministeriet
for Børn og Undervisning, Kulturstyrelsen samt Statsbiblioteket. Statsbiblioteket er
ansvarlig for projektledelse og gennemførelse.
Lektier Online modtog i marts 2012 Digitaliseringsprisen i kategorien Velfærd fordi
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. Lektier Online er senest sammen med KMD nomineret til finalen om at
modtage Årets Partnerskabspris som uddeles i anledningen af Frivillighedens Dag i
København d. 5. oktober.
Læs mere om Lektier Online på statsbiblioteket.dk/lektier-online eller lektieronline.dk
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