
 

 
Kære SKOLE 

DRC Dansk Flygtningehjælp åbner online lektiehjælp til børn og unge i 

folkeskolen 

Tusindvis af hjemmeskoler er blomstret op i danske hjem, siden alle landets skoler blev lukket ned pga. 

risikoen for smitte med coronavirus.  

Men opgaven med at drive hjemmeskole er ikke lige let for alle forældre – det ved I bedre end nogen 

anden. Mange forældre med flygtningebaggrund oplever store udfordringer med opgaven. Det hænger 

blandt andet sammen med forældrenes sproglige forudsætninger og deres niveau af kendskab til de mange 

skole- og læringsportaler, der benyttes i undervisningen.  

På den baggrund tilbyder DRC Dansk Flygtningehjælp nu et online tilbud om lektiehjælp til børn og unge i 

folkeskolen og deres forældre. DRC Lektiehjælp Online. Her kan man blandt andet få adgang til lektiehjælp 

og hjælp til at komme på de forskellige skole- og læringsportaler. Vi ved, at skoler og lærere gør en kæmpe 

indsats for at få alle med. Vi håber at I vil modtage dette tilbud som et supplement og en hjælpende hånd 

til jeres indsats og en mulighed for at sikre, at vi får flere med. 

I kender forældre og elevgruppen og ved, hvor skoen trykker og hvor der kan være brug for ekstra hjælp. 

Frivillige er ikke undervisere! Vi hjælper med lektier, med at forstå opgaveformulering og med at tilgå de 

forskellige portaler, som aula, uni-login, e-mat m.v. Vi skriver til jer for at gøre opmærksom på tilbuddet,  

og vi håber, I vil hjælpe med at formidle videre til lærere og relevante forældre.  

  



 

Lidt om online-tilbuddet om lektiehjælp:  

Lektiehjælpen administreres på Facebook 

Lektiehjælpen administreres på den lukkede Facebook-gruppe DRC Lektiehjælp Online. Gruppen er 

bemandet af frivillige fra DRC Dansk Flygtningehjælp, som vi gennem Rigspolitiet har tjekket 

børneattesterne på. Derudover overvåges gruppen af medarbejdere i DRC Dansk Flygtningehjælp.  

Det praktiske 

Personer, der ønsker at få onlinehjælp, beder om at blive medlem af Facebookgruppen DRC Lektiehjælp 

online. Herefter opretter man et opslag, hvori man kort skriver, hvad man har brug for hjælp til og på 

hvilket niveau, f.eks. ”logge ind på Aula”, ”matematik 9. klasse” eller ”boganmeldelse, 3. klasse”.  

En af de frivillige i gruppen melder sig nu til at hjælpe, og kontakten mellem den frivillige og forældre/barn 

kan nu køre videre på en anden kommunikationskanal, som parterne selv aftaler indbyrdes, f.eks. 

Messenger, Teams, Facetime eller andet.  

DRC Dansk Flygtningehjælps medarbejdere vil gøre en ekstra indsats for at finde hjælp til personer, som 

ikke lykkes med at finde en lektiehjælper i gruppen.   

Forældrene skal være med  

Onlinelektiehjælpen er en glimrende mulighed for at styrke forældrene i at støtte op om deres børns 

læring. Vi anbefaler derfor, at børnenes forældre deltager i lektiehjælpen, især når det drejer sig om 

mindre børn.  

Et pilotprojekt 

Tilbuddet om onlinelektiehjælp er indtil videre på forsøgsbasis. Hvis det efter cornona-epidemien viser sig, 

at der fortsat er interesse og behov for tilbuddet, vil DRC Dansk Flygtningehjælp fortsat understøtte det.   

I kan finde mere information om tilbuddet på dette link: https://flygtning.dk/frivillig/nyheder/drc-

lektiehjaelp-online 

 

Med venlig hilsen 
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