
Lektiecafé
på RpR

Praktisk information

Vi holder til i kantinen i skolens hovedbygning.
Fra midt september til ultimo april er 
Lektiecaféen åben tirsdage og torsdage kl. 
13:15-15:00 med undtagelse af ferier og uge 47 
(Novemberugen).

Alle elever fra 1.-10. kl. er velkomne i 
Lektiecaféen. Efter lektielæsning kan elever, 
der kommer i Lektiecaféen, få en bolle, the eller 
saft. Urolig og støjende adfærd kan medføre 
udelukkelse fra Lektiecafeen.

Vallerød Banevej 23
2960 Rungsted Kyst
+45 45 86 32 81
rl@rpr-skole.dk
www.rpr-skole.dk

RUNGSTED
PRIVATE REALSKOLE

Inspiration, 
faglig fordybelse 
og styrkelse af 

elevernes faglige 
niveau

tirsdag og torsdag 
kl. 13:15-15:00



Motivationen for at 
komme i Lektiecaféen

•  At sidde i nogle rammer, der understøtter
 ens koncentration.
•  At kunne få den faglige hjælp man har brug for.
•  At få færdiggjort lektierne, så man kan deltage i 
 fritidsaktiviteter/sport med god samvittighed.
•  At have det hyggeligt mens lektierne laves.

Elever med særlige behov

Det er et centralt formål med Lektiecaféen, at den 
langt hen ad vejen skal være frivillig for eleverne 
at deltage i. Elever med et særligt behov kan, efter 
aftale med  forældre, henvises til Lektiecaféen. 
Hvis eleven ikke møder op, selv om det er aftalt, er 
det forældrenes ansvar at tage hånd om dette.

Teamet i Lektiecaféen

Lektiecaféens team består af to lærere og en lektie-
hjælper, som tilsammen dækker de naturfaglige og de 
humanistiske fag på skolen. Teamet er i tæt dialog med 
lærerne til de elever, der kommer, og kan derfor hjælpe 
ved at tage udgangspunkt i den enkelte elevs evner, 
faglige niveau og individuelle behov.

Hvilke muligheder er der i 
Lektiecaféen?

Lektiecaféen er frivillig for eleverne, og de skal ikke 
tilmeldes på forhånd. Der er mulighed for selv at 
vælge hvilke opgaver, der  skal arbejdes med. Der vil 
som udgangspunkt være fokus på at hjælpe, udfordre 
og inspirere eleverne til at lave lektier i cafeen. Det 
kan ikke forventes, at de undervises i nye ting eller 
introduceres til nyt stof i Lektiecaféen

Elev hjælper elev

Rungsted Private Realskole har igen i år en ordning, 
hvor nogle ældre elever knyttes til yngre elever som 
mentorer og lektiehjælpere. Ved at formidle og hjælpe 
yngre elever, får de ældre elever bearbejdet stoffet på 
en ny måde, og dermed opnår de en faglig gevinst.
Ud over den faglige hjælp vil de sociale bånd, der 
bindes mellem store og små elever medvirke til at 
fremme trivselen på RpR.


