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2 nye i klassen – Lektier Online kommer til Langeland og Frederikssund
Når Lektier Online kommer tilbage fra sommerferie, skal der bydes velkommen til to nye i klassen.
Langeland Kommune og Frederikssund Kommune har netop indgået aftaler om, at de fra skolestart i august
tilbyder Lektier Online til deres folkeskoleelever. Aftalerne med de to kommuner er et led i Statsbibliotekets
strategi om en national lektiehjælpsordning til de danske kommuner, hvor man ved hjælp af online
lektiehjælp vil sikre, at alle folkeskoleelever bliver givet lige muligheder for læring.
De viser vejen
Aftalerne med de to kommuner er nogle af de første af sin slags i Danmark. Sammen med Frederiksberg
Kommune, der åbnede op for online lektiehjælp til deres elever i marts i år, er de med til at bane vejen for
andre, siger områdedirektør på Statsbiblioteket Flemming Munch.
”Vi er meget begejstrede for, at Langeland og Frederikssund har valgt at indtræde i Lektier Online familien,
det her er et unikt samarbejde mellem kommuner og biblioteker – og sammen kan vi gøre en forskel for de
mange elever i de to kommuner. Jeg både tror og håber på, at det her blot er starten på et mere eller mindre
landsdækkende tilbud til landets folkeskoleelever.
Eleverne fra Langeland og Frederikssund vil blive tilbudt lektiehjælp i skoletiden mellem 13-16, et tidsrum
der er tilrettelagt for bedst muligt at imødekomme implementeringen af den nye folkeskolereform, hvor
eleverne får længere skoledage.
Lektiehjælpen foregår via hjemmesiden skole.lektier-online.dk, hvor de vil kunne komme i forbindelse med
lektiehjælpere fra et callcenter på Frederiksberg, hvor frivillige universitets - og lærerstuderende sidder klar
til at yde kvalificeret hjælp i fagene dansk, engelsk, matematik og tysk.
Siden 2010 har Statsbiblioteket med stor succes tilbudt online lektiehjælp nationalt til udvalgte grupper af
børn og unge indenfor særlige indsatsområder. Fra august og frem bliver Lektier Online altså også et tilbud
til alle folkeskoleelever fra 7. - 10. klasse i Langeland Kommune og Frederikssund Kommune.
Langeland er klar til lektier og ny skolereform
På Langeland er der store forventninger til den nye lektiehjælpsordning, som man mener vil medvirke til at
højne niveauet hos eleverne på Ørstedsskolen.
”Vi er meget taknemmelige og glade for, at Statsbiblioteket har valgt at byde os op til dans i dette
pilotprojekt. Med Lektier Online giver vi vores elever på Ørstedsskolen endnu en god mulighed for at løfte
deres niveau under den nye skolereform. Vi tror på, at face2face lektiehjælp på nettet kan være en effektiv
form for faglig sparring; når du sidder i et klasselokale eller til en lektiecafé er det nemt at blive forstyrret af
klassekammerater og lignende, men på Lektier Online sidder du fokuseret i et uformelt læringsrum med en
dedikeret fagperson, der tager højde for netop dine faglige udfordringer – det tror vi kan blive en stor succes

for vores elever på Langeland, siger Michael Kjeldsen, der er ungdomsskoleleder og initiativtager til at få
Lektier Online til Langeland.
Faglig sparring i Frederikssund
I Frederikssund Kommune glæder man sig også til at åbne op for den internetbaserede lektiehjælp efter
ferien, en lektiehjælp man kalder nytænkende og optimal til at løse udfordringerne under den nye
folkeskolereform. Ungdomsskoleleder Carsten Rasmussen fortæller:
”Folkeskolereformen skaber nye og anderledes arbejdsformer i folkeskolen, og det tvinger os til at tænke i
nye baner på lektiehjælpsområdet. Når eleverne skal være længere i skolen, betyder det, at vi må nuancere og
supplere vores nuværende lektiehjælp, og her vil Lektier Online spille en væsentlig rolle.
I Frederikssund er det ikke kun folkeskoleelever, der får glæde af Lektier Online. Kommunen og
Statsbiblioteket har også indgået en aftale om, at gymnasieelever i Frederikssund får adgang til
gymnasieprojektet Lektier Online Gym, om den aftale siger Carsten Rasmussen:
”Ved også at lave en gymnasieaftale sikrer vi, at vores ældste elever kan tage den gode lektiehjælp med sig,
når de går fra folkeskolen og videre til gymnasieskolen, det gør vi jo ud fra en forventning om, at Lektier
Online bliver en fastforankret del af deres faglige hverdag”.

Fakta om Lektier Online og den kommunale lektiehjælpsordning
•
•
•
•

•
•

•

Langeland Kommune og Frederikssund Kommune er blandt de første i landet, der tilbyder
online lektiehjælp til alle deres kommunale elever i overbygningen.
Eleverne kan via nettet få hjælp til træning af det faglige og inspiration til faglig fordybelse.
Der sidder lektiehjælpere klar fire eftermiddage om ugen kl 13 – 16.
Lektier Online er et supplement til de øvrige fysiske lektiehjælpstilbud i kommunerne.
Ordningen er et samarbejde med Statsbiblioteket, der står bag det succesfulde
lektiehjælpskoncept Lektier Online, der bygger på fire års erfaring med online lektiehjælp
målrettet unge fra udsatte boligområder.
Ordningen er et unikt eksempel på et co-creation projekt mellem kommune, Statsbiblioteket,
folkebibliotek, skoler og frivillige studerende.
Lektier Online ligger i naturlig forlængelse af digitaliseringen i skolen og understøtter
fremtidens samarbejds- og kommunikationsformer, såvel som fremtidens studie- og
uddannelsesformer.
Lektier Online er vinder af Digitaliseringsprisen 2012 og Frivillighedsprisen i 2012.
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