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Lektier er mere end staveord
Sprog- og netværkscafeen i frivilligcentret samler hver mandag nydanskere, der har brug for 
hjælp til at forstå det danske sprog og øge kendskabet til det danske samfund og kultur.

Siden november har Borgercaféen i frivilligcentret man-
dag eftermiddag summet af mangfoldige stemmer, som 
trods vidt forskellige baggrunde og historier alle har et 
fælles formål; nemlig at blive bedre til at forstå og tale 
dansk. Et hold frivillige hjælpere sørger for, at alle kom-
mer et stykke nærmere målet, når sprog- og netværks-
cafeen åbner dørene og tilbyder hjælp til lektier eller 
til at forklare udlændinge indholdet af en langtfra altid 
letforståelig skrivelse fra en offentlig myndighed.

Rundt om ved bordene bidrager hjælperne til at løse 
de sproglige problemer, udlændinge løber ind i. En ung 
fyr med afghansk baggrund, får forklaret, hvorfor det 
hedder en bil og ikke en bile, når nu det på dansk hed-
der bilen i bestemt form. En irakisk dreng , der går på 
gymnasiet, skal i en opgave beskrive og sammenligne 
kvinders selvopfattelse og deres forhold til omverdenen 
udtrykt i digte af  forfatterne Vita Andersen, Pia Tafdrup 
og Ursula Andkjær Olsen. 

Begrebet lektiehjælp skal opfattes bredt. Det omfatter 
både hjælp til dansk og matematik samt almindelige 
skolefag. Andre gange har deltagerne brug for hjælp til 
eksempelvis at forstå en telefonregning, skrive en job-
ansøgning eller til at klage over, at lejligheden er ramt 
af skimmelsvamp. Også i de tilfælde står de frivillige 
hjælpere til rådighed.

Sprog- og netværkscafeen er åben og henvender sig 
hovedsageligt til fl ygtninge og familiesammenførte 
på sprogskole. Modtagerne af lektiehjælpen kommer 
især fra Iran, Afghanistan og Irak, men der dukker også 
deltagere fra andre lande op.

Hovedkraften bag driften af frivilligcentrets sprog- og 
netværkscafe er Birgitte Frank. Hun har mere end ti års 
erfaring i at undervise fl ygtninge, og hun har tidligere 
etableret en netværksgruppe for indvandrerpiger. Hun 
har ingen landsdækkende organisation bag sig, men 
gennem sit netværk har hun rekrutteret gruppen af 
frivillige, der hver mandag bistår med at gøre det dan-
ske sprog mere forståeligt og skaber hyggelige rammer 
for mødet og sprogcaféen. 

”Det væsentlige er, at de er stabile og sprogkyndige, og 
at de har empati og erfaring” fortæller Birgitte.

De frivillige udgøres af en stabil og håndplukket gruppe 
på seks personer, der alle har en faglig ballast, i sprog 
som dansk, farsi, kurdisk, arabisk etc.

”Sidste gang var her så mange, at vi var alt for få hjæl-
pere” – siger hun, og kan konstatere, at der eksisterer 
et reelt behov for at møde danskere ansigt til ansigt. Og 
at der er danskere og indvandrere med en tilstrækkelig 
faglighed, som frivilligt vil bruge noget af deres tid til at 
imødekomme behovet. For en ting er at kunne skrive 
stumme h’er. En anden er at forstå sammenhængen.

Sprogcaféen er aktiv her mandag fra kl. 14-16.30 i 
frivilligcentret. Alle interesserede er velkomne.

For yderligere info og kontakt: 
tovholder Birgitte Frank: birgittefrank@email.dk


