
Starta en  
Läxhjälp-klubb 



Starta en Läxhjälp-klubb!

Läxhjälp-klubben är en enkel och okomplicerad verksamhetsform. Inom Läx- 
hjälp-verksamheten får skolelever hjälp med läxorna och tillbringa tid 
tillsammans. Läxhjälp erbjuder elever stöd och motivation för skolgången samt  
en trygg samling efter skolan.

Läxhjälp ordnas ofta för invandrare, men dörrarna står öppna också för finländska 
barn. I klubben får invandrare stöd för skolgången samt möjlighet att lära sig finska 
och utveckla sina sociala nätverk.

Målgruppen för Läxhjälp-verksamheten är ofta barn i lågstadieåldern, men klubben 
kan också ordnas för elever i högstadieåldern och vuxna. Klubben samlas 1–2 gånger 
per vecka enligt behov och pågår cirka två timmar. Efter att man gjort läxor kan man 
till exempel leka, spela eller göra utflykter beroende på elevernas önskemål. Läxhjälp 
kan ordnas bland annat vid en skola, på avdelningen eller vid ett bibliotek. 

Det lönar sig att utse en ansvarig ledare för Läxhjälp. Ledaren koordinerar 
verksamheten tillsammans med minst tre andra ledare, beroende på antalet elever. 
Man måste kunna binda sig till verksamheten under ett helt läsår, men om det finns 
många ledare behöver alla inte delta i klubben varje gång. I handboken för Läxhjälp-
ledare finns information om hur man startar och håller en klubb. Dessutom kan det 
ordnas en utbildning för Läxhjälp-ledare.

Hur startar man en klubb?

- Diskutera klubben med skolans rektor eller en lärare. Fundera tillsammans på  
 vilken målgrupp klubben skulle ordnas för eller om den ska vara öppen för alla  
 samt hur vårdnadshavarna ska informeras om den.

- Kom tillsammans med frivilligarbetare överens om vem som förbinder sig till och 
 leder verksamheten.

- Planera stommen för klubben och de gemensamma spelreglerna. Det är bra om 
 klubben börjar genast efter att eleverna slutat skolan. 

- Gör vid behov reklam om klubben.

- Ansök om Hyväpäivä-bidrag för verksamheten.

Ytterligare information 
om Läxhjälp-klubbar finns 
på RedNet 
(Råd & Rön > 
Ungdomsverksamhet > 
Handbok för 
ungdomsgrupper).
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