
 

 

 

Guidelines til frivillig i personlig 
lektiehjælp 
 

Dette er en kortfattet guide til dig, der er personlig lektiehjælper. Guiden giver nogle retningslinjer og gode 

råd til, hvordan du kan/skal agere i din rolle som frivillig. Retningslinjerne er med til at beskytte både barnet, 

men også dig som frivillig. Derfor er det vigtigt, at du læser følgende inden din opstart som frivillig 

lektiehjælper. 

Retningslinjer inden opstart: 

• Overvej inden opstart, hvordan og hvornår, du vil kommunikere med familien. Husk, at gøre dig 

overvejelser om, hvor meget du vil stille dig selv til rådighed i den kontakt.  
• Inden du starter som frivillig, er det vigtigt at du læser Ungdommens Røde Kors’ frivillig- og 

samværspolitik og kriseplanen for frivillige i Ungdommens Røde Kors. Alle tre dokumenter, finder du 

her: https://www.urk.dk/attester-tilladelser-og-politikker  

Retningslinjer under lektiehjælp 
Nedenstående retningslinjer er med henblik på råd og vejledninger til, hvordan du som frivillig skal agere, når 

du kommer i private hjem. 

• Husk at forventningsafstemme med barnet og familien. Vær bl.a. tydelig omkring, at din rolle er at 

understøtte barnet i at få hjælp til lektier.  
• Du må aldrig må være alene med hverken barn eller forældre i hjemmet. Der skal altid være åbne 

døre, når man er i hjemmet. Hvis I mødes uden for hjemmet, skal det være et offentligt tilgængeligt 

sted, fx bibliotek eller park. Læs hvorfor i ”Børn skal beskyttes”: https://www.urk.dk/attester-

tilladelser-og-politikker   
• Du skal kun have kontakt til forældrene vedrørende lektiehjælp.  
• Hvis du som frivillig føler dig utryg ved at være i hjemmet eller i dialogen med forældrene, skal du 

stoppe kontakten og henvende dig til din aktivitetsleder med det samme.  
• Hvis du ønsker at stoppe som frivillig, så giv besked i god tid, så vi sikrer en god overgang til en ny 

frivillig. Det kan være svært for børnene, hvis kontakten stopper fra den ene dag til den anden.  
• På Ungdommens Røde Kors’ hjemmeside finder du masser af god viden og praktiske vejledninger til 

dig som frivillig: www.urk.dk   
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