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Forældre står tidligt af lektieræset

For langt de fleste elever gælder det, at de klarer lektierne selv. Lektiecafeen på Tårnby Gymnasium og forældrene kan være den X-faktor, som
afgør slagets gang.
Klokken er 15.15. Dagens
sidste time er overstået, og
et hav af unge mennesker
bølger mod udgangene på
Tårnby Gymnasium. Men
skolepligterne er ikke forbi.
Nu venter afleveringerne i
matematik; naturvidenskab;
dansk; samfundsfags; engelsk eller andet. Det er langt
fra alle, der forlader matriklen på Tejn Alle. Mikkel Gallus Thang fra 3.b får et skilt
hængt om halsen. Et tegn på,
at han i dag er hjælper her i
lysgården. Det samme gør en
håndfuld andre elever fra 2.
og 3. g klasserne. Motivet er
ikke nemt at hive ud af ham.
Det er egentlig ikke for at
pynte på CV’et. ”Det er fordi
jeg godt kan lide at hjælpe, og
så er det ret hyggeligt”. Mikkel har været med 10-15 gange. Og ofte får han chance for
at få lavet nogle af sine egne
afleveringer.
Skolens laveste afleveringsfravær
Stemningen er hverken hoverende eller ydmygende i lektie-cafeen. Eleverne kommer

fra mange forskellige klasser.
Dog er der størst repræsentation af 2. og 3. g klasserne.
En gruppe piger fra Bio-Tek
klassen 2.w (klassen med
højt niveau i både, matematik, fysik og kemi) har et bud
på hvorfor. ”Lektiecafeen bliver først rigtig relevant for
en, når man er faldet i hak
efter den første indkøringstid midt i 1.g”. Cafeen gør
en forskel, det er gruppen
enige om. ”Man bliver mere
motiveret til at lave sine afleveringer, og til at lave dem
godt”. ”Vi bruger hinanden
rigtig meget”. I 2.w har de
umærkeligt fået opbygget en
kultur, hvor alle er stolte brugere af lektiecafeen. Nogle
uger kommer eleverne begge
de dage, der bliver udbudt
hjælp i 5. modul. Klassen er
efterhånden blevet kendt på
skolen, fordi de sidste år fik
skolens mindste fravær hvad
angår afleveringer. Pigerne
er sikre på, at det i stor stil
skyldes lektiecafeen. ”Hvis
jeg ikke har tænkt mig at tage
i lektiecafé en eftermiddag
f.eks.”, siger Emma, ”så vil jeg

alligevel nok ændre planer,
når jeg opdager, at resten af
klassen har tænkt sig at lave
afleveringsopgave den dag”.
”Man vil ligesom ikke være
den eneste, der ikke har lavet
sin opgave” tilslutter Josefine
sig.
Forældrene er stået af
Forældrene er tilsyneladende ikke på banen. Woroud
som selv jævnligt er hjælper fortæller, at det eneste
sted, hun modtager hjælp
til lektierne, er i lektiecafeen
sammen med klassekammeraterne. Resten af gruppen
genkender hendes oplevelse.
”Mine forældre stod af i 8.”,
”og mine i 9.”. En tredje siger,
at hendes forældre stoppede
med at hjælpe allerede i 6.
Emma uddyber, ”det handler
ikke om, at de ikke er kloge,
de kan bare ikke lige ”kvantefysikkens love. Pigerne
kommer fra forskellige folkeskoler såsom Dragør Skole
Nord, Store Magleby Skole
Kirkevej, Skolen ved Sundet,
Løjtegårdsskolen m.fl. Ens
for dem alle er, at niveauet er

Der skelnes mellem lektiecafé; matematikcenter og seniormenter.
Tilsammen udgør ordningerne et tilbud til den enkelte elev om
skræddersyet hjælp til den del af skolearbejdet, som ellers skulle
klares på egen hånd uden for skoletiden.
Lektiecafé - To gange om ugen hjælper elever andre elever.
Hjælperne består af et stærkt korps af elever fra 2. HF, 2.g, 3. g.
Matematikcenter – Tårnby Gymnasium åbner dørene hver
torsdag eftermiddag for gratis hjælp til matematik. Tilbuddet
gælder desuden for andre end gymnasiets egne elever. Hjælpen
kommer fra dygtige frivillige studerende med relevant matematisk baggrund.
Seniormentorer – Som noget nyt har Tårnby Gymnasium i
skoleåret 2015-16 ansat en række seniormentorer. Det er elever,
som er blevet færdige, og som nu er i gang med deres videre
uddannelse. De skal hjælpe nuværende elever, som har brug for
støtte til at planlægge skolearbejdet
blevet højere på gymnasiet,
men at det er blevet hævet
med følsomhed for, hvor de
befandt sig.
Forældrene kan meget, selvom de ikke kan det faglige
Elevtrivselsundersøgelser viser, at over 80% af eleverne

arbejder alene uden hjælp
hjemmefra. Dette ligner virkeligheden på andre gymnasier. ”Vi er meget bevidste
om det, og har lagt strategier
for at imødegå udfordringen”, udtaler uddannelsesleder Anne Lehmann-Nielsen.
Hun bemærker dog samti-
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digt, at opgaven ikke kan løftes af gymnasiet alene. ”Det
er forældrenes ansvar at coache den unge de 2/3 af døgnet, som ikke er skoletid. Det
er uvurderligt, når forældrene viser engagement og anerkendelse undervejs igennem
processen”, fortsætter hun.
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