
 

Ny friv illig i LÆRINGSCAFÉEN 
Kort introduktion til projektet  

 

 

Kære kommende frivillig i læringscaféen, 

Mange tak for din interesse for  Red Barnet Ungdoms Læringscaféer – v i er meget glade for, at du har lyst 
til at deltage i projektet. Nedenfor følger en kort beskrivelse af hvad man laver i en læringscafé, og Red 
Barnet Ungdoms forventninger til friv illige i projektet.  

Hvad vil det sige at være friv illig i en Læringscafé? 
Læringscaféer er et projekt i Red Barnet Ungdom, hvor børn i fra 1 . -10. klasse, som har det svært i skolen, 
kan øve sig i faglig træning gennem aktive læringsøvelser, få hjælp til at lave lektier og skabe nye 
relationer. Det foregår oftest på en skole eller i et bestemt boligområde. Læringscaféerne har almindeligvis 
åben imellem 1,5-2 timer på en fast ugedag. Målgruppen i den enkelte læringscafé er typisk inddelt i 
indskoling, mellemtrin eller udskoling. Hensigten er, at det er en fast børnegruppe, der deltager i 
læringscaféen i et skoleår.  
 



 

 

Hvilke aktiv iteter er der for friv illige i en læringscafé? 
 

 Aktiv i læringscaféen to gange om måneden i et halvt år.  
Som frivillig lektiehjælper siger du ’ja’ til  at være i læringscaféen to gange om måneden i minimum 
et halvt år og meget gerne i længere tid . Vi oplever nemlig, at jo længere tid børn og frivillige har 
med hinanden, jo bedre bliver relationen og den faglige udvikling.  Indholdet i læringscaféerne kan 
variere fra læringscafé til læringscafé. Det betyder dog ikke, at der ikke er plads til, at du kan holde 
ferie.  
 

 Aktive læringsøvelser og lektielæsning 
Ofte vil det være sådan, at der i  indskolings- og mellemtrinscaféer vil være meget aktiv læring, 
læring gennem leg og tilmed fokus på lektier. I udskolingscaféerne fylder lektier, aflevering  og 
eksamen i et større omfang, og derfor vil der være et  behov for at lære på anderledes, aktive og 
sjove måder. Det kan være quiz, spil eller aktive øvelser. Derudover vil der også være mulighed for 
at man en – to gange i løbet af skoleåret kan tage ud af huset, eksempelvis på biblioteket, museum 
eller i zoo. 

 
 Uddannelse af friv illige i Læringscaféer 

Det er obligatorisk for alle nye frivillige at deltage i den næstkommende uddannelsesdag. Der 
afholdes to regionale uddannelsesdage for frivillige lektievenner om året i henholdsvis 
København og Aarhus – er du frivillig i en læringscafé uden for disse to byer, v il du blive inviteret 
til uddannelsesdag i den by, som ligger tættest på dig. Uddannelsesdagene afholdes af ansatte på 
Red Barnet Ungdoms Læringsindsats, som vil ruste dig til  samværet med børnene. Transport, 
forplejning og alle andre udgifter i forbindelse med din deltagelse dækkes  af Red Barnet Ungdom. 

 

Vi håber, at du fortsat har lyst til  at deltage i projekt Læringscaféer, og glæder os til  at høre fra dig  

De bedste hilsner, 
 
Læringsindsatsen, Red Barnet Ungdom 
 


