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FAKTAARK  

Røde Kors Leksehjelp 
 

Mer om Røde Kors Leksehjelp:  

www.rodekors.no/leksehjelp    

 
 
Humanitære utfordringer 
Mange barn og unge i Norge får ikke den hjelpen 
de trenger med leksene hjemme. Uten denne 
hjelpen kan det være vanskelig å trives i, og 
mestre, skolehverdagen. Mistrivsel og manglende 
opplevelse av mestring kan føre til at elever 
slutter på skolen. Det er tre til fem ganger så stor 
risiko for arbeidsledighet, samt nesten en 
tidobling av risikoen for sosialhjelpsmottak, for 
elever som faller fra videregående skole, 
sammenlignet med elever som fullfører. De som 
faller fra har i tillegg større grad av dårlig psykisk 
helse og erfaringer med rusmisbruk i 
tenåringsalderen (Hammer og Hyggen 2013:18). 
 

 
 
Hva er Røde Kors Leksehjelp? 
Røde Kors har drevet gratis leksehjelp siden 1992, 
og er en av organisasjonens største 
oppvekstaktiviteter. Ordningen er et supplement 
til, og en utvidelse av, det offentlige tilbudet med 
leksehjelp. Røde Kors tilbyr leksehjelp for elever i 
grunnskolen og i videregående skole, og et 
kvalitativt særpreg med Røde Kors Leksehjelp er 
muligheten til å tilby høy voksentetthet gjennom 
våre frivillige.  
 
Røde Kors’ leksehjelpstilbud er først og fremst en 
møteplass for mestring og motivasjon, der 
frivillige leksehjelpere legger til rette for et godt  
læringsmiljø. Leksehjelpen er i tillegg en viktig 
sosial arena der barn og unge knytter kontakter 

og skaper sosiale nettverk på tvers av klassetrinn, 
bakgrunn og generasjoner.  
 
Målsetting 
Røde Kors Leksehjelp skal bidra til at alle elever i 
skolen får mulighet til å ta den utdannelsen de 
ønsker og dermed kunne praktisere et yrke som 
er i samsvar med den enkeltes interesser og 
evner, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn.  
 
Målgruppe 
Tilbud om Røde Kors Leksehjelp skal gis til alle 
elever uansett sosial, religiøs eller kulturell 
bakgrunn. Å motta hjelp fra Røde Kors er frivillig, 
og eleven avgjør selv om han eller hun trenger 
hjelp.  
 
Eksempler på leksehjelp 
På landsbasis tilbys Røde Kors Leksehjelp i en 
rekke ulike former, avhengig av demografi, 
geografi og de ulike behovene i det enkelte 
lokalsamfunn. Eksempler på varianter er: 
 

• Leksehjelp grunnskole 

• Leksehjelp videregående  

• Leksehjelp moské 

• Sommerskole 

• Digital leksehjelp 

• Lekseskate 
 
I flere av de store byene tilbys leksehjelp flere 
ganger i uken, noen steder knyttet til større Røde 
Kors-sentre med flere supplerende tilbud. I 
mindre lokalsamfunn drives leksehjelp ved lokale 
Røde Kors-hus, i tilknytning til skoler, bibliotek 
eller i samarbeid med frivillighetssentraler mv. 
 
 
Samarbeidsparter og bidragsytere 

• Næringslivets hovedorganisasjon 

• Det norske Veritas  
                                                 

Fakta og tall for Røde Kors Leksehjelp 2015 

• Over 6000 deltakere 

• Ca. 1000 frivillige 


