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TEMA: Frivillig lektiehjælp og den nye skolereform
v

”Frivillige har en anden
tilgang end lærerne”
4
Bhutanere sprang ud fra klokketårnet i Haslev

14
”I Danmark glemmer jeg, at jeg er blind”

LEDER

Kriterier for
udvælgelse af
FN-ﬂygtninge er
unødvendigt

”Dansk Flygtningehjælp
mener, det er vigtigt
at holde fokus på det
væsentligste, nemlig
behovet for beskyttelse og
dernæst på flygtningenes
behov.”
Generalsekretær
Andreas Kamm
Dansk Flygtningehjælp

I

december måned lancerede regeringen det lovforslag,
der skal ændre kriterierne for udvælgelse af kvoteﬂygtninge, der skal til Danmark. Udgangspunktet er,
som det bør være, ﬂygtningenes behov for beskyttelse.
Derudover er der i de nye kriterier et ændret fokus fra,
”hvad der er godt for Danmark”, til hvad der er ﬂygtningenes behov.
Ideelt set ﬁnder Dansk Flygtningehjælp ikke behov for
supplerende kriterier, men anerkender myndighedernes
ønske om en vis ”retningssans” i arbejdet. Når det er sagt,
så har vi bekymringer i forhold til nogle af kriterierne.
Det, der handler om ﬂygtninges forventninger til tilværelsen i Danmark, og det, der handler om kommunale kapaciteter og tilbud.
Mens det er vigtigt, at der under samtalerne med de
ﬂygtninge, som præsenteres for Danmark, sker en forventningsafstemning, således at de pågældende ﬂygtninge får et realistisk billede af fremtiden i Danmark, så
er ﬂygtninges forventninger ikke et velegnet kriterium for
udvælgelse.
Det nye lovforslag lægger op til øget dialog mellem danske kommuner og de danske udlændingemyndigheder
for at sikre udlændingemyndighedernes kendskab til de
kommunale kapaciteter og tilbud. Det er i udgangspunktet et godt initiativ, men det vil være at vende tingene
på hovedet, hvis konsekvenserne bliver, at et ”nej” kan
begrundes med, at en given kommune ikke har en passende lejlighed til en given ﬂygtningefamilie.
Dansk Flygtningehjælp mener, det er vigtigt at holde
fokus på det væsentligste, nemlig behovet for beskyttelse
og dernæst på ﬂygtningenes behov. Danmark er et velfærdssamfund, som har mange tilbud, der kan være til
stor gavn for ﬂygtninge, ja, de kan reelt forvandle sårbarhed til styrke. Tag for eksempel en enlig mor med ﬁre små
børn. Den familie vil være uhyre sårbar i en ﬂygtningelejr, men omvendt være et potentiale i Danmark, hvor alle
børnene kan gå i skole og tage lange uddannelser gratis.

DET MENER DANSK FLYGTNINGEHJÆLP
På www.flygtning.dk kan du læse mere om Dansk
Flygtningehjælps holdninger til de politiske områder,
der berører flygtninge, både når det handler om
integration, asyl og internationalt flygtningearbejde.

Frivillig udkommer 4 gange årligt og udgives af Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 1300 København K,
tlf. 33 73 50 00, fax 33 32 84 48, www.flygtning.dk. Ansvarshavende redaktør: Lone Tinor-Centi, redaktør:
Bente Bækgaard, tekster: Bente Bækgaard  Forsidefoto: Jon Norddahl. E-mail til redaktionen:
frivilligbladet@drc.dk  Tryk: Datagraf Communications  Layout: Daniel Dalsgaard/Datagraf Communications.
ISSN 1902-2875  Oplag: 7.000  Næste nummer af Frivillig udkommer i september 2014.
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Med den nye skolereform risikerer man at skabe større afstand mellem skole og hjem i familier med få ressourcer, mener ph.d. og skoleleder
Adam Valeur Hansen. Frivillige kan være med til at afhjælpe problemet ved at have et stærkt fokus på samtale om lektier. Læs artiklen side 12
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”Jeg vil gerne prøve igen”

10

Mon Lamba, som sammen med fem andre
bhutanere fra Haslev rappellede ned ad
kirketårnet, er klar til at prøve igen, hvis
lejligheden byder sig.

8

Der vil fortsat være brug for
frivillig lektiehjælp
De lektiehjælpstilbud, skolerne begynder
at udbyde efter sommerferien, dækker
ikke behovet hos de børn, som kommer
i Frivillignets lektiehjælpstilbud, vurderer
chef for Frivillignet Lone Tinor-Centi.

Godt samarbejde på skolen
Den frivillige lektiehjælp på Herstedlund Skole i
Albertslund er et tilløbsstykke, og både frivillige
og lærere håber, at der fortsat er plads til frivillige
i lektiehjælpen, når den nye skolereform træder
i kraft.

14

”Danskerne ved generelt for lidt
om blindhed”
Det mener Osman Sari, der gennem sit store
engagement i foreningslivet gør en særlig indsats
for at skabe mere synlighed om blindhed.

DANSK FLYGTNINGEHJÆLPS VISION: INGEN FLYGTNINGE SKAL SAVNE HJÆLP TIL AT FINDE BESKYTTELSE OG VARIGE LØSNINGER.
OG INGEN, DER ØNSKER AT INTEGRERE SIG I DET DANSKE SAMFUND, SKAL SAVNE HJÆLP TIL DET. VI VIL VÆRE DE BEDSTE TIL AT
LØSE PROBLEMER, DER KNYTTER SIG TIL FORDRIVELSE OG INTEGRATION.

FRIVILLIG RÅDGIVNING
FOR FLYGTNINGE
Dansk Flygtningehjælp yder frivillig rådgivning
i udlændingeloven, integrationsloven, aktiv
socialpolitik, familieret, psykosociale forhold
m.m. Find adresser og åbningstider på rådgivningen i dit lokalområde på: www.flygtning.dk.

FRIVILLIGNET

PROJEKTER
Mikrovirksomheder
33 73 52 59/33 73 52 60,
maria.kavita@drc.dk

Guideprojektet
København: 33 73 52 42,
guideprojektet@drc.dk

DFUNK-sekretariatet
60 29 94 50
lars.feldvoss@drc.dk

33 73 52 43,
frivillignet@drc.dk
www.frivillignet.dk
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Seks bhutanere var med de lokale FDF’ere i Haslev
til rappelling.

Bhutanere i

KLOKKETÅRNET
Seks bhutanere fra Haslev
kastede sig ud fra kirkens tårnvindue en lørdag i november.
en 30. november kunne
man opleve lidt af et særsyn
i kirketårnet i Haslev. Flere
borgere kastede sig ud fra
tårnvinduet i forbindelse med et rappellingarrangement, som de lokale
FDF’ere stod bag. Blandt deltagerne
var seks af de bhutanere, som er bosiddende i byen.
”Det var sjovt. Det første skridt ud
fra vinduet og ned virkede lidt farligt,
men det var rigtig sjovt at hoppe ned
ad kirkens væg,” fortæller Mon Lamba,
som var en af dem, der vovede pelsen og kastede sig ud fra klokketårnet. Mon Lamba er familiesammenført
med en bhutansk ﬂygtning i Haslev.
Han har ikke rappellet før og har heller
ikke oplevet andre gøre det i Bhutan.
”Jeg har ikke prøvet det før, men
jeg vil meget gerne prøve igen, hvis
jeg får mulighed for det,” siger Mon
Lamba.

D
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Der er 21 meter ned fra kirketårnet i Haslev.

FDF’erne
sørgede for,
at sikkerheden
var i orden.

Det var Jette Schmidt, kontaktperson for Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Haslev, der foranledigede
arrangementet.
”Jeg så FDF’ernes reklame for det
på Facebook og tænkte, at det da
måtte være noget for bhutanerne, som
er vant til høje bjerge, men de kender
det åbenbart ikke. Måske er det bare
her i Danmark, hvor vi ikke har så høje
bjerge, at der er mange, der dyrker
det.”

Det var
første gang,
de seks
bhutanere
prøvede at
rappelle.
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FRIVILLIGNYT

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP HAR
CA. 5.000 FRIVILLIGE FORDELT I
FRIVILLIGGRUPPER OVER HELE
LANDET. FIND FRIVILLIGGRUPPEN I DIT LOKALOMRÅDE PÅ:
WWW.FRIVILLIGNET.DK. DU KAN
OGSÅ KONTAKTE EN AF VORES
KONSULENTER:

REGION MIDT- OG NORDJYLLAND
Hans Bo Pedersen
Emil Bojsens Gade 10, 8700 Horsens
40 91 19 51
hans.bo.pedersen@drc.dk

AARHUS
Line Miller Sukrow
Integrationsnet
Vester Allé 26, 8000 Aarhus C.
30 11 13 18
line.miller.sukrow@drc.dk

REGION SYDDANMARK

Nyt samtaleprojekt i Fredericia
Jo mere man bruger det danske sprog, des
hurtigere lærer man det. Det er tanken bag et
nyt samarbejdsprojekt mellem Frivillighuset og
Social- og Sundhedsskolen i Fredericia, som
handler om at skabe samtalerelationer mellem
frivillige og elever på Social- og Sundhedsskolen.
Indtil videre har 10 frivillige meldt sig til at bruge
en time om ugen på at samtale med skolens elever. Samtalepartnerne aftaler selv, hvornår de

kan mødes. Det vil typisk være om eftermiddagen, når undervisningen er slut. Mødestedet er
som udgangspunkt Social- og Sundhedsskolen,
og aktiviteterne kan eksempelvis være at gå en
tur og snakke eller læse en bog. Det afgørende
er, at skolens elever får brugt det danske sprog.
De frivillige, der melder sig til projektet, tilknyttes Frivillighuset i Fredericia.

Else Tersgov
Jernbanegade 24, 3., 6000 Kolding
22 22 81 65
else.tersgov@drc.dk
19000

REGION SJÆLLAND
Kristine Bjerre
Næbvej 19, 4720 Præstø
55 91 00 61
kristine.bjerre@drc.dk

REGION HOVEDSTADEN
Anne Cathrine Lausten
35 36 80 67/20 42 21 15
ac@drc.dk
Julie Bachmann Stockmarr
35 36 80 67
julie.stockmarr@drc.dk

Lise Hauge
35 36 80 67
lise.hauge@drc.dk

Kristian Krogh Hansen
35 36 80 67
kristian.krogh@drc.dk
Jon Jackson
35 36 80 67
jon.jackson@drc.dk
Kirstine Fjordbak-Trier
35 36 80 67
Kirstine.Fjordbak-Trier@drc.dk
Frivillignet Region Hovedstaden
Nørre Voldgade 82, 2. sal,
1358 København K.
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Antallet af brugere
steg igen i 2013
For tredje år i træk kan Frivillignet konstatere
en stigning i antallet af flygtninge og indvandrere, der benytter frivillige tilbud. I 2013 steg
antallet til 17.893 mod 16.417 i 2012 og 15.714
i 2011. Lone Tinor-Centi, som er chef for Frivillignet, glæder sig over udviklingen: ”Jeg vil
gerne takke alle, der har været med til at skabe
det gode resultat. Det er med til at dokumentere, at den frivillige indsats gør en forskel for
flygtninge og indvandrere i Danmark. Jeg vil
også gerne benytte lejligheden til at takke alle,
der har bidraget i undersøgelser og sammentællinger i løbet af efteråret. Jeres bidrag er en
vigtig forudsætning for at sikre grundlaget for
den fremtidige indsats.”

Dansk-palæstinenseren Suzan Daoud udgav
i november måned en personlig beretning
om sit liv, fra opvæksten i en flygtningelejr i
Libanon til sin tilværelse i Danmark som flygtning og sidenhen statsborger og lokalpolitiker.
Den 11. november 1992 er en mærkedag for Suzan Daoud. Det var dagen, hvor
hun og hendes familie landede i Danmark
efter et liv som flygtninge i en libanesisk
flygtningelejr i Baalbeck. Den dag i november fik Suzan og hendes familie overrakt
nøglerne til ikke bare en ny lejlighed, men
også et nyt liv.
Siden da har Suzan Daoud opnået mere,
end hun nogensinde turde drømme om. Hun
har fået sig en uddannelse og et job. Hun er
blevet gift, har fået tre børn og har involveret sig i frivilligt arbejde i sit lokalmiljø og
ikke mindst i lokalpolitik.
Undervejs har hun forsøgt at finde ”hjem”
– en ikke helt nem udfordring, når man er
vokset op i Libanon, føler sig som palæstinenser i hjertet, men har skabt rammen for
sig selv og sin familie i Danmark.

FRIVILLIGNYT

GENBRUGSBUTIK

donerer penge
til flygtningeferie
En af Næstveds mange
gode genbrugsforretninger
– Sjølund
Genbrug –
som hovedsagelig
støtter lokale, sociale formål, kunne i
november 2013 glæde Sam-X Næstved
med en donation på 5.500 kr. Der blev
samtidig delt flot ud til en række andre
foreninger, for forretningen har siden
sin start for få år siden kørt med fine
overskud. Donationen hjælper nu Sam-X
til at realisere sine planer om at organisere en ferieuge for flygtningefamilier i
en hytte på Enø til sommer. Rigtig dejligt
med en hjælpende hånd til sådanne projekter, der ikke ville kunne gennemføres
uden støtte fra private donorer. Vi er
meget taknemmelige, siger Grethe
Oxenbøll fra Sam-X Næstved.

NY HÅNDBOG OM LOVGIVNING
Dansk Flygtningehjælps Center for Udsatte Flygtninge og Integrationsnet har lavet en håndbog om lovgivningen for flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte.
I håndbogen får du overblik over en række af de betingelser og vilkår,
der er fastsat i lovgivningen omkring flygtninge, familiesammenførte
udlændinge og indvandrere inden for nedenstående fire temaer:
 Forsørgelse og beskæftigelse, herunder integrationsloven,
aktivloven og beskæftigelsesindsatsloven.
 Hjælp i særlige tilfælde, herunder integrationsloven og aktivloven.
 Særlig støtte til børn, unge og voksne, herunder integrationsloven og
serviceloven.
 Uledsagede mindreårige flygtninge, herunder integrationsloven,
forældreansvarsloven og serviceloven.
Under ovennævnte fire temaer bliver grundlaget for kommunernes adgang til
statsrefusion også kort beskrevet.
Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR)
Jannie Dyring med speciale inden for forvaltnings-, social-, integrations- og
beskæftigelsesområdet.
Du kan downloade håndbogen på frivillignet.dk

Masser af verdenskultur ved
multikulturel fest i Helsinge

FRITAGELSE

fra digital post
Er du i kontakt med flygtninge og indvandrere, der vil få vanskeligheder,
når offentlige myndigheder går over
til digital post? Så kan du hjælpe dem
med at anmode om fritagelse.
Fra 1. november 2014 går offentlige myndigheder over til digital post.
Det er dog muligt at blive fritaget
for at modtage digital post, hvis man
opfylder ét af fritagelseskriterierne
herfor. Det kan f.eks. være sproglige
barrierer, kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse. Man kan anmode om
fritagelse ved personligt fremmøde i
den kommune, man bor i. For en person, der ikke selv kan afgive erklæring, vil det være muligt, at en anden
person, f.eks. en pårørende eller plejepersonale, kan afgive erklæringen.
Du kan læse mere om fritagelse fra
elektronisk post på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside: www.digst.dk

Den 1. november 2013 lagde Frivilligcenter Helsinge hus til hele verden ved en multikulturel fest. Et hav af nationaliteter havde lavet lækker mad og hyldede herefter deres
hjemlande med festlige optrædener fra scenen. Brasilianske sambarytmer blev fulgt op
af arabisk folkedans, og ligesom så mange gange før var der også danske indslag fra
scenen – denne gang blandt andet i form af gamle danske viser akkompagneret af violin
og fløjte. Voksne såvel som børn deltog, og alle, der optrådte, blev belønnet med en flot
præmie. Festen sluttede med en fællesdans, hvorefter de mætte og glade gæster fra alle
verdensdele forlod Frivilligcentret – præmieret for endnu en gang at bevise, at kulturelle
barrierer er til for at blive brudt, skriver Daniel Velàzquez fra Helsinge.

7

TEMA: FRIVILLIG LEKTIEHJÆLP

Både lærernormering og antallet af timer bliver
lave i de lektiehjælpstilbud, skolerne udbyder
efter sommerferien. Frivillignet forventer, at
der stadig vil være behov for frivillig lektiehjælp.

Der vil fortsat være brug
for frivillig lektiehjælp

vad kommer den nye skolereform til at betyde for den
frivillige lektiehjælp?” Det
spørgsmål har svirret i luften blandt
frivillige og medarbejdere i Dansk
Flygtningehjælps frivillignetværk,
siden den nye skolereform blev vedtaget i foråret 2013.
”Det endelige svar på spørgsmålet
kender vi først, når reformen er blevet
en realitet. Umiddelbart mener vi dog
ikke, at der er grund til stor bekymring. Ifølge den nye skolereform skal
skolerne nemlig arbejde med det, der
kaldes den ’åbne skole’. Det vil sige, at
de skal invitere det lokale forenings-

”H
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liv indenfor. Her vil det være oplagt for
dem at indgå aftaler med frivillige om
lektiehjælp, ” siger Lone Tinor-Centi,
chef for Frivillignet – en del af Dansk
Flygtningehjælp.
Lone Tinor-Centi henviser samtidig til, at det er ganske få timer, som er
afsat til lektiehjælp i den nye reform.
3-5 timer om ugen alt afhængigt af
klassetrin. Derudover vil normeringen af lærere være lav, to lærere til
40 børn. Hun mener ikke, det omfang
vil dække behovet for lektiehjælp hos
de børn, der kommer i Frivillignets
lektiehjælpstilbud
”Den gruppe af børn, vi beskæf-

tiger os med i Frivillignet, er særligt
udsatte og har særlige behov, når det
gælder lektiehjælp. Jeg forventer derfor, at de stadig vil bruge det frivillige
tilbud som supplement,” siger Lone
Tinor-Centi.
Endelig peger Lone Tinor-Centi på,
at der kan være børn, som foretrækker
den frivillige lektiehjælp frem for skolens. I det første år (2014-15) er lektiehjælpen på skolen nemlig frivillig for
børnene.
”Vores overordnede indtryk er, at
der fortsat vil være behov for frivillig
lektiehjælp, men vi mener også, at den
nye reform kan være en god anled-
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Den gruppe børn, der kommer i
Frivillignets lektiehjælpstilbud, har
brug for mere lektiehjælp end det,
der vil blive tilbudt i landets skole
med den nye skolereform.

Hvis I overvejer at arbejde
tættere sammen med skolen:
Børnene
Hvad siger børnene til, at I vil
arbejde tættere sammen med
skolen, evt. flytte derhen?

ning til at overveje, hvorvidt et tættere samarbejde med skolen kan være
en fordel, f.eks. hvis man forventer en
nedgang i antallet af børn i lektiehjæl-pen, eller hvis man synes, det kunne
forbedre lektiehjælpstilbuddet,” siger
Lone Tinor-Centi.
Til det formål har Frivillignet
udarbejdet spørgsmålene i boksen
ved siden af, som man kan drøfte i
sin frivilliggruppe. Spørgsmålene er
udviklet på baggrund af et møde om
lektiehjælp og den nye skolereform,
som blev afholdt i Dansk Flygtningehjælp den 1. februar 2014 med 30 frivillige lektiehjælpere.

Hvilke børn vil I have lettere
ved at tiltrække, hvis I flytter
over på skolen eller indleder
et tættere samarbejde med
skolen?
Hvilke fordele vil der være for
børnene, hvis I f.eks. rykker
over på skolen?

Skolen
Hvad kan I som frivillig lektiehjælp tilbyde skolen?
Hvordan forestiller I jer at
jeres rolle på skolen skal
være i forhold til lærerne?
Hvordan vil I som frivillige
afgrænse jer i forhold til
lærerne over for børnene?
Hvordan har I tænkt jer at
samarbejde med lærerne?

Hvilke ulemper vil der være
for børnene, hvis I flytter
over på skolen?
Hvis man overvejer at indlede et samarbejde med en skole,
opfordrer vi til, at man kontakter sin regionale konsulent, som
kan være med til at rådgive og evt. etablere et samarbejde.
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TEMA: FRIVILLIG LEKTIEHJÆLP

Lektiehjælpen er for alle skolens børn - også dem med etnisk dansk baggrund.

Lærere og frivillige
på Herstedlund Skole
i Albertslund håber
at kunne fortsætte
samarbejdet omkring
lektiehjælp til skolens
elever, når den nye
skolereform træder
i kraft.

iden den nye skolereform blev
vedtaget sidste år, har bekymringerne meldt sig hos mange
frivillige lektiehjælpere. Hvad kommer der til at ske med frivillige lektiehjælpstilbud, når alle landets skoler
efter sommerferien begynder at
udbyde lektiehjælp til børn efter
skoletid?
Det samme spørgsmål har meldt
sig hos de frivillige i lektiehjælpen på
Herstedlund Skole i Albertslund. Her
er det endnu usikkert, om det 13 år
gamle lektiehjælpstilbud, som i dag
har til huse i skolens bibliotek, stadig
eksisterer, når eleverne kommer tilbage til skolen efter sommerferien:
”Det er endnu uvist, hvordan lektiehjælpen her bliver organiseret, når
den nye skolereform træder i kraft.
Der er jo nok ingen tvivl om, at lektiehjælp bliver en større del af lærernes
arbejde, end det er i dag, og hvis de

S
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”Det kan være godt
være sammen med
vælger at sige, at de selv vil stå for den,
så må vi lige så stille sige tak for godt
samarbejde og trække os tilbage,” siger
John Berthelsen, der har været kontaktperson for den frivillige lektiehjælp
siden 2007.

Succes og samarbejde
Men det vil ifølge både lærere og frivillige være ærgerligt, for den frivillige
lektiehjælp er i dag et stort tilløbsstykke blandt børnene og afsæt for
et forbilledligt samarbejde, fortæller

John Berthelsen og Mia Kaas, som er
skolehjem-vejleder og én af de lærere,
der er tilknyttet lektiehjælpen.
”Vi har et rigtig godt samarbejde,
og vi oplever lektiehjælpen som en
meget stor succes. Vi har i gennemsnit
34 elever, som kommer her hver tirsdag, og det er helt frivilligt,” siger Mia
Kaas.
Mia Kaas er sammen med en anden
lærer på skift til stede i lektiehjælpen.
Lærerne fungerer som lektiehjælpere
samme med de frivillige. Det er en stor

TEMA: FRIVILLIG LEKTIEHJÆLP

lSkolehjem-vejleder, Mia Kaas, sætter stor pris på at yde lektiehjælp sammen med frivillige.

Vi har et rigtig
godt samarbejde, og vi
oplever lektiehjælpen
som en meget stor succes. Vi har i gennemsnit
34 elever, som kommer
her hver tirsdag, og det
er helt frivilligt.”
Mia Kaas, lektiehjælper

for børn at
andre end lærerne”
fordel, at de er til stede, fortæller John
Berthelsen, fordi de kan give adgang
til computere og kopimaskiner. John
Berthelsen håber, det kan lade sig gøre
at integrere den frivillige lektiehjælp
i det obligatoriske tilbud, som skolen
skal etablere:
”Det kommer måske til at lyde
mærkeligt, men det kan være godt for
børn at være sammen med andre end
lærerne, når de har fri. Jeg har selv
arbejdet som lærer og skoleforstander
i mange år og har altid været tilhæn-

ger af, at børn kommer væk fra skolen
efter skoletid og oplever noget andet.
Jeg synes, den her model, hvor frivillige
udefra kommer ind på skolen, er et godt
alternativ til det, og jeg håber derfor, at
der også bliver plads til frivillige i den
nye lektiehjælp,” siger John Berthelsen.

Den nye lektiehjælp
Mia Kaas ser også gerne, at frivillige
bliver en del af det nye lektiehjælpstilbud, men er i tvivl om, hvorvidt de vil
kunne ﬁnde sig til rette i den nye form:

”Jeg håber, at vores samarbejde
med frivillige kan fortsætte, for frivillige har en anden tilgang end lærerne,
og det kan være godt for eleverne.
Men spørgsmålet er, om de frivillige
har lyst til at fortsætte, når lektiehjælpen ikke længere er et frivilligt tilbud,
men obligatorisk for eleverne, som der
er lagt op til på længere sigt.”
Hun henviser til, at den nye lektiehjælp også bliver en slags pasningsordning:
”Lige nu fungerer det på frivillighedens basis, og vi kan sige til børnene,
at de skal gå hjem, hvis vi oplever, at
de er for trætte. Den lektiehjælp, som
skolereformen lægger op til, er også
en pasningsordning, hvor man skal
kunne rumme børnene, uanset hvor
trætte og umotiverede de er. Det bliver
mere en læringssituation end en hyggesituation, som det er nu, hvor man
kan tage en pause med et spil ludo.”
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TEMA: FRIVILLIG LEKTIEHJÆLP

Tal med børnene om
deres lektier
Når børn fremover skal lave flere lektier i skolen,
risikerer man at skabe en større kløft mellem skole og
hjem, ikke mindst hos børn fra hjem med få ressourcer.
Frivillige kan være med til at afhjælpe problemet, blandt
andet med et større fokus på samtale om lektier.

vad lavede I så i matematiktimen i dag? De ﬂeste forældre
kan nok høre sig selv stille det
udfrittende spørgsmål til deres barn
hen over aftensmaden. Og de ﬂeste
kan nok også nikke genkendende til
svaret: ”Det ve’ jeg ikk’.”
Selvom det sjældent lykkes at skabe
en samtale om skole og lektier på de
præmisser, som er beskrevet ovenfor, er den samtale, forældrene lægger
op til med spørgsmålet, særdeles vigtigt for barnets læring, mener Adam
Valeur Hansen, som har lavet kandidatspeciale om lektier og i dag fungerer som leder på Grønvangskolen
i Vejen.
”Undersøgelser viser, at det, jeg
kalder den indirekte støtte til lektier,
dvs. samtalen om lektier og skolearbejde, f.eks. genfortælling af en tekst
eller diskussion af et emne, har større

H

udbytte for barnets
læring end den
direkte form for
lektiestøtte, hvor
forældrene sætter sig ned med
barnet og forsøger at få det til at
forstå det metodiske
udgangspunkt,” siger
Adam Valeur Hansen.
Kunsten at være en god lektiehjælper ligger altså i at etablere
en samtale omkring lektierne på en
måde, hvor barnet bidrager.
”Der er mange måder at gøre det
på. Man kan f.eks. fortælle barnet,
hvordan man selv bruger matematik i
sit arbejde, man kan tale om ﬂiserne i
badeværelset, som er ﬁrkantede. Man
kan tale om bøger, natur eller emner,
der nu optager én. Helt grundlæg-

Sådan kan du støtte barnets lektielæsning
Samtaler med barnet om faglige
temaer (miljø, personegenskaber, etiske
problemstillinger etc.).
Lytte til børnenes verbalisering af
faglige områder af skolearbejde
(genfortælling, forklaringer).
Hjælpe med til at organisere,
tilrettelægge og strukturere forskellige
lektieopgaver.
12

Give overordnede ideer til det videre
arbejde med en fordybelsesopgave.
Give små hints, så barnet kommer
videre med en metode, som ikke
sidder på plads.
Gøre faglæreren opmærksom på, at
en opgave er for svær for et barn.

gende gælder det om at
åbne verden for
barnet,” siger Adam
Valeur Hansen.
Til gengæld fraråder han forældre og andre lektiestøttepersoner at
yde den direkte form for lektiestøtte:
”Undersøgelser viser, at elevens
faglige præstationer falder i takt med
mængden af direkte støtte fra forældrene. Der er ﬂere forklaringer på,
hvorfor det forholder sig sådan. Dels
kan det have en negativ effekt på barnets forhold til skolen og læring, hvis

Sådan kan du støtte
barnets verbalisering
Bed barnet om at læse højt af egne
og andres tekster.
Bed barnet om at genfortælle egne
og andres historier og rapporter
m.m., forklaringer og metodikker.
Bed barnet fortælle om
arbejdsprocesser.

TEMA: FRIVILLIG LEKTIEHJÆLP

forældrene underviser og forklarer
metoder, som gør eleven mere forvirret og frustreret. Dels kan forældres for
høje ambitioner på barnets vegne have
indﬂydelse på barnets lyst til skolearbejde,” siger Adam Valeur Hansen.

Lektier og den nye folkeskole
I udgangspunktet understøtter den nye
skolereform den lektietilgang, Adam
Valeur Hansen anbefaler. Børnene vil
her have mulighed for at få lektierne
forklaret i lektiehjælpen i skolen, og
forældrene kan koncentrere sig om
den indirekte støtte i hjemmet.

”Sådan vil det sikket blive for børn,
som kommer fra ressourcestærke hjem.
Her ved forældrene godt, at deres
opbakning og opmuntring har betydning for barnets læring. Hos mindre
ressourcestærke forældre kan der modsat opstå en forventning om, at skolen
nu tager sig af alt det med lektierne, og
den indstilling kan i værste fald være
med til at uddybe kløften mellem skole
og hjem. Den problemstilling synes
jeg, man skal være meget opmærksom
på,” siger Adam Valeur Hansen.
Adam Valeur Hansens anbefaling
til frivillige lektiehjælpere er, at de

Sådan kan du lære barnet
at tale om faglige emner
Bed barnet om at medbringe billeder/video af
arbejdsprocesser og produkter i skolen.
Bed barnet om at medbringe udarbejdede produkter,
som kan danne grundlag for samtale.
Bed barnet om at medbringe de undervisningsmaterialer, de bruger, og lad barnet verbalisere
ud fra dem.

skal koncentrere sig om den indirekte
lektiestøtte:
”Tal med børnene om deres lektier. Forældre med etnisk minoritetsbaggrund har ikke i alle tilfælde de
fornødne forudsætninger for at gøre
det, så her kan frivillige spille en vigtig rolle. Samtidig kan der også ligge
en vigtig opgave for frivillige i at formidle formålet med skolearbejdet
og lektierne til børnenes forældre,
i det omfang det er muligt. Det kan
være med til at bygge bro til skolen og
lærerne,” siger Adam Valeur Hansen.

Sådan kan du lære barnet
at lede sig selv
Lær barnet at bruge en analog eller elektronisk kalender.
Tal med barnet om, hvor lang tid bestemte opgaver tager,
og hvordan ugen eller næste uge ser ud.
Tal med barnet om, hvordan man tilrettelægger et godt
lektielæringsmiljø.
Hjælp barnet med at få orden i tasken (arkivering/
elektroniske mapper på pc’en).
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”Blindhed er et

LIVSVILKÅR”
Osman Sari har kurdisk baggrund og er født blind, men det
politiske arbejde og musikken får ham til at glemme sit handicap.
cap.

F, SFU, Dansk Blindesamfund,
SUHM og forskellige kurdiske
foreninger. For 22-årige Osman
Sari, der kom til Danmark for snart
seks år siden, er foreningslivet blevet
en livsnerve:
”Når jeg laver politisk arbejde og
spiller musik, så glemmer jeg, at jeg er
blind. I foreningslivet møder jeg mennesker, der ligesom jeg arbejder for en
sag, og det betyder meget. Det politiske arbejde minder mig om, at der er
noget andet i livet end at være blind,”
siger Osman Sari.
Det var først, efter at Osman Sari
var kommet til Danmark i 2008, at
han blev engageret i foreningsarbejde,
blandt andet fordi mulighederne for
synshandicappede i Tyrkiet er meget
begrænsede sammenlignet med danske forhold:
”At være blind i Tyrkiet er som
at være i et fængsel, for man er helt
afhængig af sin familie og nærmeste
venner, og der er meget lidt, man kan
gøre. Her i Danmark har jeg lært at
klare mig selv, og det giver mig frihed

S
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og mulighed for at have et selvstændigt
ændigt
liv,” siger Osman Sari.

Politisk arbejde om blindhed
En stor del af Osman Saris politiske
ke
arbejde handler om blindhed og om at
oplyse omverdenen om, hvad dett vil
sige at være blind:
”For mig er blindhed et livsvilkår
kår
mere end et handicap. Det er en situation, man skal tilpasse sig. Når man
an
bruger ordet handicap, kommer det
til at lyde meget besværligt, og sådan
ådan
oplever jeg det ikke, specielt ikke efter
at jeg er kommet her til Danmark,
k, hvor
jeg netop har lært at klare mig selv,”
lv,”
siger Osman Sari.
Det er med hjælp fra Blindeinstitutstituttet i Hellerup, at Osman Sari har gjort
store fremskridt. Her har han blandt
ndt
andet lært at bevæge sig rundt på
å egen
hånd, at læse og skrive blindeskrift
ift og
at klare sig selv i egen lejlighed. I dag
arbejder Osman Sari som kurdisk-tyrk tyrkr
kisk tolk i sin fritid og er ved at forbeorberede sig til den eksamen, der kræves
ves
for at blive dansk statsborger.

”Da
a jeg var i Tyrkiet, skulle min mor
hjælpee mig med alting, og jeg kunne
hverken
hverke
en skrive eller læse blindeskrift.
I dag kan
k jeg selv bevæge mig rundt
offentlig
med o
ffentlig transport, jeg kan tage
en uddannelse
udd
dannelse og bo i egen lejlighed.
I Danmark
Danm
mark glemmer jeg, at jeg er
blind,”” siger Osman Sari.

Pigerne
Pigern
ne
Der er dog et punkt, hvor
Osman
n Sari bliver ved
med att støde på udforr
dringer,
dringe
er, fordi han er
blind: Piger.
”Piger
”Pi
iger er noget,
fylder
der fyl
lder meget hos
Jeg
mig. Je
eg vil gerne
have en
e familie,
men jeg
jeeg ved godt,
er
at det ikke
i
let, når
når man er
blind og
o indvandrer.
vandre
er. Jeg
nyder at
være ssingle
ingle
og have
havve

Der skal være et fag i folkeskolen, som hedder handicap, så man
tidligt i livet får viden om, hvad det
vil sige at leve med et handicap.”
Osman Sari

Projekt Dobbeltminoriteter
Gennem projekt Dobbeltminoriteter arbejder
Danske Handicaporganisationer, Marhaba og
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp –
med at fremme dobbeltminoriteters deltagelse i
det danske foreningsliv. Dobbeltheden består i at
have et handicap og etnisk minoritetsbaggrund.

tid til mit politiske arbejde, musik
musikken,
kken,
kurser og selvudvikling, men jeg
jeg
tænker også meget over, hvorr
dan jeg kan møde en p
pige
og stifte familie,” sig
siger
ger
Osman Sari.

Kampen er ikk
ikke
ke
slut
Der er ingen tvivl
tvvivl
om, at det har
har
gjort en storr forr
skel for Osm
Osman
man
Sari at komme
kom
mme
til Danmark
Danm
mark
og få del
deel i de
muligheder,
muligh
heder,
der err for
synshansynsh
handicappede
dicap
pede
her i lanla
andet. M
Men
selvom
selv
vom
Danmark
Dan
nmark
er g
godt
med,
med
d,

når det gælder rettigheder og tilbud til
blinde, er der plads til forbedringer på
området, mener Osman Sari:
”Folk i Danmark ved generelt meget
lidt om blindhed, og en af mine ambitioner er, at Dansk Blindesamfund skal
gøre mere for at informere om synshandicap. F.eks. synes jeg, at der skal
være et fag i folkeskolen, som hedder handicap, så man tidligt i livet får
viden om, hvad det vil sige at leve med
et handicap. Det vil være en stor hjælp,
hvis folk vidste mere, så ville der ikke
være så meget medlidenhed, men forhåbentlig mere inddragelse og åbenhed.”
Osman Sari har selv haft stor fordel
af, at det kurdiske miljø, han er en del
af i Danmark, allerede kendte en del til
blindhed:
”Der er en svagtseende kurdisk
kvinde i miljøet, så de vidste allerede,
at man kan meget, selvom man er
blind. Der er ingen tvivl om, at jeg har
nydt godt af den viden, hun har formidlet om blindhed, og det betød, at
jeg ikke blev så overbeskyttet,” siger
Osman Sari.
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”HER GLEMMER JEG ALT
DET, JEG HAR FORLADT”
I Frivillighuset på Nørre Voldgade i København har Homa
Hakini skabt sig et socialt netværk. Det leder tankerne væk
fra tabet af hendes familie og hjemlandet Afghanistan.
e fleste, som har deres daglige
gang i Dansk Flygtningehjælps
Frivillighus på Nørre Voldgade

D

i København, kender Homa Hakini.
Gennem syv år har hun hjulpet til med
stort og småt i huset.
”Det betyder meget for mig at være
frivillig. Når jeg kommer her, har jeg
travlt, og her glemmer jeg alt det, jeg
har forladt, min familie og mit hjemland,” siger Homa.
Homa er i dag husvært, tovholder
på kvindecafeen og medlem
af bestyrelsen:
”Hvis jeg bare sidder derhjemme,
keder jeg mig. Så vil jeg hellere herhen og møde mennesker. Jeg er meget
glad for kvindeaftnerne, hvor en masse
kvinder samles her. Vi danser, spiser
og hører høj musik. Det kan de ﬂeste af
os ikke derhjemme, fordi vi bor i lejligheder,” siger Homa.
Homa bor sammen med sin mor,
som hun blev familiesammenført med, efter at hun selv
var kommet til Danmark.
Hendes øvrige familie er
spredt over hele verden.
”Jeg savner min familie og er ked af,

at jeg måtte forlade Afghanistan. Men
der var ingen fremtid dér. Jeg er vokset
op i krig. Med bomber og raketter. Vi
gik og ventede på, hvornår vi ville blive
dræbt. Og vi opholdt os en stor del af
tiden i en kælder for at undgå bomberne,” siger Homa.
Homa ﬂygtede på egen hånd fra
Afghanistan, da hun var 16 år. Hun
opholdt sig derefter 10 år i Moskva,
hvor hun studerede international jura,
og kom til Danmark for 15 år siden.
Homa har netop afsluttet uddannelsen
som social- og sundhedsassistent og
leder nu efter arbejde.

