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Åbningstider 
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Camilla Dam 

Tlf: 28 14 04 70



Tagensvej Lektiecafé

Velkommen

Om Caféen

Potentielle frivillige inviteres til et prøveforløb på to uger. Her vil du over to mandage 

eller onsdage møde børnene og de andre frivillige, mens du sætter dig ind i 

Ungdommens Røde Kors’ politikker. 

 

Efter prøveforløbet vil en holdrepræsentant invitere dig til en kort samtale og evaluere 

forløbet. Hvis både du og repræsentanten er interesserede i at fortsætte samarbejdet, 

så er næste skridt at underskrive en frivilligkontrakt, og så er det bare at få lært alle 

børnenes navne! 

Vi er en lektiecafé i København NV. Vi holder åben hver mandag og onsdag, på nær 

ferie og helligdage, fra kl. 18-19:30 på Tagensvej 257. 
 

Du vil som frivillig blive tilknyttet enten mandags- eller onsdagsholdet, og I vil typisk 

være mellem 3 og 5 frivillige hver gang.  

 

Børnene der kommer i lektiecaféen er stort set alle fra Holbergskolen, og fra alle 

klassetrin. Derfor har vi også brug for alle kompetencer. Lige fra brøkregning til 

højtlæsning. 

 

Caféen er et hyggeligt og trygt sted, hvor børnene bliver mødt af de samme voksne 

hver uge, og hvor de får den hjælp de har brug for til ugens lektier. Samtidig prøver vi 

også at løfte det faglige niveau gennem ekstra opgaver og fællessnakke.  

 

Det er i høj grad lysten og engagementet, der driver værket, og vi kan love dig for, at 

man som frivillig, får så meget igen, ved at hjælpe og være sammen med disse børn og 

Frivilligkontrakt
Efter endt prøveperiode og evaluering bedes du underskrive en frivilligkontrakt. 

Kontrakten indeholder uddybende information om din rolle som frivillig, samt praktiske 

oplysninger, såsom: 

 

- Fast fremmøde 

- Sygdom/aflysning 

- Kommunikation 

- Anbefaling og frivilligbevis 

 

Det er vigtigt at du sætter dig godt ind i indholdet og tager rollen som frivillig i 

lektiecaféen seriøst, da alle på holdet er uundværlige og vigtige for caféens 

eksistensgrundlag. 

Kalenderen for 2020/2021

Mandag og onsdag fra 18:00 - 19:30: Lektiecaféen har åbent 

 

Cirka hver 3. måned mødes alle frivillige til en kort hyggelig opdatering, evaluering og 

evt arbejdsaften.  

 

Op til jul- og sommerferie holder vi hvert år en afslutning med leg og guf for alle 

frivillige, børn, unge og familie. 

 

De specifikke datoer bliver del på vores Facebookgruppe, og kan desuden findes på 

vores fysiske kalender i køkkenet. 

Indhentning af børneattest

Ved at oplyse os dit cpr-nummer og navn giver du dit samtykke til, at Ungdommens 

Røde Kors må indhente børneattest fra politiets kriminalregister, og at dit navn og cpr-

nummer i den forbindelse videregives til politiet. 

 

Politiet sender en anmodning om samtykke til indhentning af børneattest til din digitale 

postkasse, og du skal derfor have NemID, oprettet en digital postkasse og accepteret 

post fra det offentlige. 

 

Du har 14 dage til at afgive dit samtykke, når det lander i din e-boks.  

Frivillig- og samværspolitik

Vedlagt finder du Ungdommens Røde Kors frivillig- og samværspolitik. 

Frivilligkontrakten beskriver retningslinjerne for vores engagement i Ungdommens 

Røde Kors og har til formål at klargøre de grundlæggende forventninger, vi som i URK 

har til hinanden, så alle får en god oplevelse.  

 

Samværspolitikken handler om at URK skal være et trygt fællesskab for alle –uanset 

køn, etnicitet, politisk overbevisning eller seksualitet. For at sikre den tryghed,har vi 

formuleret nogle regler for, hvordan vi omgås hinanden –så vi kan passe pådet store, 

mangfoldigeog uformelle fællesskab, som lever i URK. 

 
Det er et krav, at begge disse gennemlæses.


