Pressemeddelelse

Statsbiblioteket og KMD nomineret til pris for online lektiehjælp til
udsatte unge
KMD og Statsbiblioteket er for partnerskabet om Lektier Online blevet nomineret til CSR
Awards, hvilket er den fineste pris for samfundsansvar, der uddeles i Danmark. Lektier Online
er online lektiehjælp til udsatte børn og unge. Knap 40 KMD’ere hjælper to gange om ugen i
deres arbejdstid de unge med lektierne.
Med FN’s tidligere generalsekretær Kofi Annan som hovedtaler kommer KMD og Statsbiblioteket i fint
selskab, når der uddeles CSR Awards ved en storstilet prisuddeling i Holstebro d. 17. september 2013.
De to organisationer er nomineret for deres samarbejde om online lektiehjælp til udsatte unge, hvor de
samarbejder om it-udvikling, og hvor knap 40 KMD’ere hver uge bruger to timer af deres arbejdstid på at
give lektiehjælp via en pc.
- Vi er selvfølgelig utrolig stolte og glade for at være nomineret. Det er et kæmpe skulderklap til de KMDansatte, som hjælper de udsatte unge med lektierne. Udover den ugentlige fornøjelse ved at kunne
hjælpe et ungt menneske, er det selvfølgelig fantastisk for KMD, at også andre påskønner, hvordan it kan
udnyttes til at løfte en særlig samfundsopgave, siger adm. direktør i KMD Lars Monrad-Gylling.
- Vi er meget stolte af, at vores partnerskab med KMD bliver anerkendt på denne måde. Vi synes, det er
et rigtig godt eksempel på, hvordan en offentlig institution og en privat virksomhed kan bruge
frivilligheden til at løse et samfundsproblem, og vi håber, at det kan inspirere andre, siger Flemming
Munch, områdedirektør i Statsbiblioteket, der står bag Lektier Online.
FAKTA
Lektier Online er et projekt under Statsbiblioteket i Aarhus. Det blev startet i 2010 og blve
landsdækkende den 1. februar 2011.
_ Formålet med Lektier Online er hjælpe unge med at klare sig bedre i skolen, så de efterfølgende kan
gennemføre en ungdomsuddannelse. Den primære målgruppe for projektet er unge uden mulighed for
hjælp til lektier på hjemmefronten, men alle typer af unge benytter sig af tilbuddet om lektiehjælp.
_ Der er i dag mere end 12.000 brugerprofiler på Lektier Online og der bliver givet lektiehjælp til mere
end 300 elever om ugen
_ Åbningstiderne er mandage, tirsdage, onsdage, torsdage kl. 16:00-21:00 og søndag kl. 16:00-21:00.
KMD’s medarbejdere dækker tidsrummet kl. 16:00-18:00 tirsdag og onsdag.
_ Lektiehjælpen foregår live. Den kan foregå via chat eller via video. Sammen kan lektiehjælper og elev
både skrive og snakke om lektierne. På en digital tavle kan man også tegne og forklare lektieopgaverne
som på et stykke papir.
_ Lektier Online er finansieret af satspuljemidler bevilget til Kulturstyrelsen, Ministeriet for Børn og
Undervisning og Statsbiblioteket, som udgør styregruppen for projektet. Statsbiblioteket er ansvarlig for
projektledelse og gennemførelse. Derudover er der på nuværende tidspunkt ca. 250 frivillige
lektiehjælpere, som håndterer den praktiske lektiehjælp.
_ CSR Awards er en årlig prisuddeling, hvor de danske virksomheder bliver belønnet for deres arbejde
med samfundsansvar. Du kan se mere på http://tilmelddigher.dk/csrawards13
_ KMD er nomineret for i kategorien CSR Partnership Prize. Se mere om kategorien og de øvrige
nominerede her: http://csrfonden.dk.web25.curanetserver.dk/dk/aktiviteter/csr-awards-2013/priser/csrpartnership-prize.aspx
_ KMD og Statsbiblioteket har tidligere vundet Frivillighedsprisen 2012 for partnerskabet om Lektier
Online
Om Lektier Online

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.
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.
Statsbiblioteket er ansvarlig for projektledelse og gennemførelse. Projektet har været i gang siden juni
2009 og er organisatorisk forankret på Statsbiblioteket.
Om KMD
KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen
softwareudvikling. I 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største
kommunale it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, statsog erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale
ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer over 400 mia. kroner. Det svarer til
cirka 25 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som
administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. For nylig er
KMD gået i gang med at digitalisere de store velfærdsområder med ny velfærdsteknologi - fra folkeskole
til hjemmepleje. KMD koncernen har en årlig omsætning på mere end fire milliarder danske kroner og har
omkring 3.300 ansatte. KMD er ejet af Advent International samt Sampension.
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