Verdens bedste lektiehjælp bliver rigtig digital
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PRESSEMEDDELELSE
Statsbiblioteket har indgået aftale med Tutee og Designit om
videreudvikling af det succesfulde Lektier Online. Til glæde for elever og
frivillige etableres en helt ny ”state of the art IT platform”, og parterne har
store forventninger til samarbejdet.
Lektier Online, der er ledet af Statsbiblioteket, har haft stor succes siden starten i
2010, og netop nu ekspanderer projektet kraftigt både i forhold til nye målgrupper
og samarbejdspartnere. Som et led i strategien om at sikre innovation og udvikling,
har den anvendte IT løsning netop været i et udbud, der nu er afsluttet med
indgåelse af en kontrakt med et konsortium bestående af Tutee og Designit
- Lektier Online har allerede mere end 25.000 elevprofiler og ikke mindst ca. 500
frivillige fra universitetsmiljøet, der sikrer op mod 2.000 læringsrige elevsessioner
på i gennemsnit 30 minutter for både folkeskole- og gymnasieelever pr. måned.
Lektier Online er ikke et IT projekt, men et socialt læringsprojekt, der inddrager IT
og digitale muligheder intensivt. Målgruppen har massive forventninger, og vi
tager nu et kvantespring på IT platformen, når vi til august lancerer en komplet ny
og redesignet service til både PC, MAC, IOS og Android fortæller Flemming Munch,
der er områdedirektør på Statsbiblioteket, og ansvarlig for Lektier Online.
Flemming Munch benytter lejligheden til at understrege, at konceptets succes helt
grundlæggende skyldes de mange hundrede frivillige og ”den gode sag”, hvor vi
bl.a. giver den sociale arv og ulighed baghjul.
- Ronni Baslund, der er CEO for Tutee mener, at Lektier Online samarbejdet er et
drømmescenarie. Tutee´s mission er ved hjælp af ny teknologi at give alle børn
mulighed for at få online lektiehjælp, og derfor falder projektet helt sammen med
vores virksomheds DNA. Samtidigt giver projektet Tutee mulighed for at udvikle og
bidrage ind til et socialt projekt, der allerede har vist sin værdi, og nu arbejder på
det næste kvantespring. Det er lige her Tutee med sin innovative tilgang og
kompetencer, ser gode muligheder for at udvikle et af fremtidens studiestøtte og
læringskoncepter. Tutee har allerede gennem nogen tid udviklet og
eksperimenteret med digitale læringskoncepter, men via denne aftale får vi
mulighed for at arbejde med vores ideer i stor målestok. Vi tror på, at principper
og processer fra Lektier Online efterfølgende kan eksporteres til mange andre
lande, udtaler Ronni Baslund.
- Lektier Online er en super-sympatisk digital kobling af unge med behov for
dedikeret lektiehjælp og et korps af frivillige undervisere – i et miljø og på en
platform, der giver mening for alle parter. Egentlig en simpel formel. Tænk hvad

det kan blive til, hvis vi løfter projektet videre til nye segmenter og nye og endnu
stærkere services. Der er virkelig interessante læringsmæssige og sociale
potentialer, udtaler Troels Nørlem, Director i Designit.
Projektet passer ind i flere af Designits generelle fokusområder, hvor vi blandt
andet arbejder med globale brands om udviklingen af services, produkter og
digitale oplevelser, der kan imødekomme fremtidige brugermønstre – dem, vi
tematiserer som Smarter Living, Future Citizenships og Healthier Lives slutter
Troels Nørlem.
Den digitale platform er afgørende men alligevel uinteressant i sig selv. Det
interessante består snarere i de nye koblinger og den betydelige forskel, som de
rette services kan gøre for helt almindelige og ualmindelige danskere. Derfor er
der spændende udfordringer i vente på brugerinddragelse, koncept og design,
og vi ser frem til at udfolde de grundlæggende elementer i Lektier Online til
også at bidrage til at løse andre samfundsudfordringer som ensomhed og læring
for udsatte grupper slutter de tre i fællesskab.
Om Lektier Online og Statsbiblioteket
Statsbiblioteket er en kulturministeriel institution og er både nationalbibliotek,
universitetsbibliotek og national overbygning til de danske folkebiblioteker.
Lektier Online blev søsat i 2010 som et projekt under
Undervisningsministeriet, Integrationsministeriet og Kulturministeriet med
finansiering fra satspuljemidler, og med Statsbiblioteket som
projektansvarlig.
Lektier Online har opnået stor anerkendelse. I 2012 modtog Lektier Online
digitaliseringsprisen i kategorien Velfærd med den begrundelse, at projektet aktivt
inddrager både børn og unge samt civilsamfundet i skabelsen af digitale
læringsrum. Med en stigende efterspørgsel har projektet vokset sig større, og
omfatter i dag også en række kommunale projekter, der som del af skolereformen
er målrettet alle kommunens skolebørn og LO-GYM, som er rettet mod
gymnasieelever.
Antallet af samarbejdspartnere er også udvidet med bl.a. Det Kongelige Bibliotek,
Odense Centralbibliotek, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Systime samt
A.P. Møller Fonden, der har valgt at støtte en national udbredelse af konceptet til
gymnasieelever.
Om Tutee
Tutee blev stiftet i Esbjerg af fire iværksættere, herunder serieiværksætteren Ronnie
Baslund, og er i dag vokset til 12 medarbejdere. Virksomheden arbejder sammen med
danske kommuner, gymnasier og privatpersoner og oplever stor efterspørgsel af den
nytænkende form for lektiehjælp og videndeling i, hvad der svarer til et virtuelt
klasseværelse.

Tutee deltog i fjor i Europas største vækstkonkurrence ”Next Step Challenge” i Esbjerg,
hvor de modtog rådgivning og støtte fra vækstprogrammet Accelerace og SE. Det har
modnet virksomheden over kort tid til at rejse kapital fra de nye investorer, som bl.a.
tæller Acceleraces egen investeringsfond, Accelerace Invest og CAPNOVA.
Om Designit
Designit er et dansk-ejet internationalt strategisk design firma med mere end 300
strateger og designere fordelt på 10 kontorer globalt. Designit skaber
sammenhængende produkter, services og brugeroplevelser på tværs af medier for
en bred vifte af internationale brands og industrier.
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