BESKRIVELSE AV DE ULIKE LEKSEHJELPSTILBUDENE:

SØLVBERGET:
På biblioteket i 2.etg tilbys leksehjelp til elever i ungdomsskole, videregående skole, privatister eller elever ved
voksenopplæringen hver tirsdag og torsdag fra kl. 15 – 19 og hver onsdag fra kl. 17 -19 (med unntak av skolens
ferier).
Leksehjelpen drives av trygge, voksne, frivillige leksehjelpere som alle har høyere utdanning. Over 50% av dem er
sivilingeniører eller tilsvarende. En stor andel har også samfunnsvitenskapelig bakgrunn. Leksehjelperne kan blant
annet hjelpe med gode studieteknikker og metoder for å løse de ulike utfordringene som leksene kan by på.
Leksehjelperne har god tid til å hjelpe hver enkelt elev som møter opp. Tilbudet er gratis og åpent for alle fag.
Leksehjelpen er et samarbeid mellom Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus og Stavanger Røde Kors, der
sistnevnte har ansvar for å stille med kvalifiserte leksehjelpere.

GAUTESETE UNGDOMSKOLE:
Tilbud til elever fra 8.-10.kl fra Gautesete og Hinna Ungdomsskole. Leksehjelpen foregår på Gautesete
Ungdomsskole hver onsdag fra kl. 14.15 – 16.00 på et eget rom i kjelleren.

BERGELAND VIDEREGÅENDE SKOLE (avd. Tanke Svilandsgate):
Tilbud på skolens ressurssenter hver tirsdag fra kl. 14.30 - 16.30. Elevene trenger i hovedsak hjelp med realfag og
tekst-og oppgaveforståelse.

JOHANNES LÆRINGSSENTER
Tilbud til elever ved Johannes Læringssenter hver tirsdag fra kl. 14.00 – 15.30. Dette er et tilbud til elever på
Grunnskole voksne. Dette er personer over 18 år som tar norsk grunnskole over 2 år. Behovet vil være leksehjelp
kombinert med norskforståelse.

STAVANGER FENGSEL
Tilbud til innsatte som finner sted hver onsdag fra kl. 12:00 – 14:00 i Stavanger Fengsel. Skolen i fengselet er en
avdeling under Randaberg VGS og har undervisning i matematikk, norsk, engelsk, historie, kosthold og livsstil, IKTfag, TIP og norsk for innvandrere etter offentlig standard nivåkrav. Leksehjelpen er med på å øke følelsene av
mestring hos en gruppe som ofte har dårlig erfaring med skolen.
Tilbudet er et samarbeid med Røde Kors Visitortjeneste og Stavanger Fengsel.

DIGITAL LEKSEHJELP
Tilbud om leksehjelp på internett via chat/video og skriftlig spørsmål/svar. Tjenesten er anonym og åpen mandag til
torsdag fra kl. 17 – 21. Se www.digitalleksehjelp.no

