
 

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.  

 

LEKSEHJELP I STAVANGER SKATEHALL – LEKSESKATE: 

Lekseskaten er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger Skatehall og Stavanger Røde Kors og drives 

av engasjerte frivillige. Mange skatere bruker mye tid i skatehallen, og for noen går dette ut over 

skolearbeid og karakterer. Hensikten med Lekseskaten er derfor å motivere skatere til å bruke mer 

tid på skolearbeidet samtidig som de får tid til å dyrke sin hobby. Som frivillige tilbyr vi leksehjelp i 

Skatehallen til ungdom mellom 12 og 16 år. I tillegg får barna gratis mat og gratis inngang til 

skatehallen etter leksene er gjort. 

Lekseskaten arrangeres i Stavanger Skatehall hver mandag fra kl. 15.30 til 17.00. 

 

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 

http://www.digitalleksehjelp.no/

