
 

L E K T I E V E N N E R 
A A R H U S 



Hvad er Lektievenner?
Lektievenner er et projekt i Red Barnet Ungdom, hvor børn kan få hjælp til at lave 
lektier. Barnet bliver matchet med en ung frivillig, som hjælper barnet med lek-
tierne og giver barnet motivation til skolearbejdet. Barnet og den unge frivillige 
laver som udgangspunkt lektier sammen én gang om ugen i 2 timer i barnets 
hjem. Som udgangspunkt varer et match mellem barn og frivillig ét år, hvorefter 
der er mulighed for genmatch. 

Børn i Lektievenner
Børnene i Lektievenner går i 1.-7. klasse og er børn som har det svært i skolen og 
har brug for mere hjælp, end de kan få i skolen og derhjemme. Matchet med lek-
tievennen kan derfor hjælpe barnet til få styr på lige præcis de ting, som det har 
svært ved - uanset om det så er dansk, matematik, engelsk eller lidt af det hele. 

Forældre i Lektievenner
Dit barn kan få tilknyttet en frivillig lektieven, som kan hjælpe dit barn med lek-
tier. Lektiehjælpen tilpasses dit barn, så lektiehjælpen fokuserer på dét, dit barn 
har svært ved. På den måde får dit barn tryghed, ro og støtte til at få lavet sine 
lektier. Inden dit barn får en lektieven, får du mulighed for at møde den frivillige. 
Som udgangspunkt foregår lektiehjælpen hjemme hos jer én gang om ugen i 2 
timer.

Er du interesseret i at høre nærmere? 
Så snak med vores lokale samarbejdspartner, som har udleveret denne folder til 
dig, eller kontakt os via lektievenner@redbarnetungdom.dk

Vil du gerne tilmelde dit barn til Lektievenner? 
Så kontakt dit barns skole og få en lærer til at henvise dit barn til Lektievenner via 
www.lektievenner.dk. Skolen kan også læse mere om projektet og hvordan de 
henviser dit barn under punktet “Samarbejdspartnere i Lektievenner”.



SOM FORÆLDER I LEKTIEVENNER SKAL DU HUSKE: 

- At aftale tid for lektiehjælpen hver uge med den frivillige
- Lektievennen og dit barn  mødes som udgangspunkt hver uge. Aftal eventuelt 
en fast dag, så I nemt kan huske jeres aftaler. 
- At aftale med den frivillige hvordan og hvor ofte I skal være i kontakt
- At sørge for at I er hjemme, når lektievennen kommer
- At melde afbud til den frivillige lektieven i ordentlig tid, hvis barnet bliver for-
hindret i at mødes
- At give barn og frivillig et sted, hvor de kan lave lektier i fred og ro. 

Frivillige i Lektievenner
De frivillige lektievenner er unge mellem 18-29 år, som typisk er studerende og 
som brænder for at hjælpe og give børnene faglige og personlige succesoplevel-
ser. De er ikke professionelle lærere eller lignende, men engagerede unge med 
masser af lyst og overskud til at lære fra sig, lege, lytte, hjælpe og være sammen 
med børnene. De er sjove, unge mennesker, der møder børnene i øjenhøjde 
uden nogen krav om særlige præstationer eller resultater. De frivillige modtager 
kompetenceudvikling og vejledning fra Red Barnet Ungdom, ligesom de afleve-
rer en børneattest.

Samarbejdspartnere i Lektievenner 
Børnenes skoler og lærere er rigtig vigtige for Lektievenner og Red Barnet 
Ungdom. De er nemlig vores samarbejdspartnere, og det er dem, der henviser 
børnene til projektet. Enten har de selv kendskab til børn, der kan have gavn af 
projektet eller så har de fået henvendelse fra et barns forældre om ønsket delta-
gelse i projektet.

SOM SAMARBEJDSPARTNER SKAL DU: 

- Udfylde et ansøgningsskema på vegne af barnet. 
- Du skal have barnets og barnets forældres mundtlige samtykke hertil. 

Ansøgningsskemaet finder du på www.lektievenner.dk. Som en del af ansøg-
ningsskemaet skal du udfylde en førmåling. Ved indsendelse af ansøgningsske-
maet binder du dig samtidig til at udfylde en eftermåling, når matchet mellem 
barn og frivillig stopper, til brug for evaluering af projektet. Du vil blive tilsendt en 
mail, når det er tid til at udfylde eftermålingen.



 
 

GENERELT OM RBU OG 
BØRNEKONVENTIONEN

_______

Red Barnet Ungdom er en børnerettigheds-
organisation, der arbejder for en børnevenlig 
verden, hvor børn og unge bliver taget alvor-
ligt.

Børn er deres egne. Dem er der ingen, der 
ejer. Derfor har børn rettigheder som alle 
andre mennesker.

Børn er særligt sårbare pga. deres alder og 
styrke. Derfor kan de ikke nødvendigvis selv 
sikre, at deres rettigheder bliver overholdt. De 
har deres eget sæt rettigheder, som er sikret i   KONTAKTINFORMATIONER
FN’s Børnekonvention fra 1989.     RED BARNET UNGDOM

ROSENØRNS ALLÉ 12
Red Barnet Ungdom arbejder særligt for at             DK-1634 KØBENHAVN V
sikre børns ret til uddannelse, fritid og deres  WWW.REDBARNETUNGDOM.DK
internationale rettigheder.    TLF. 3524 8542
  


