
En-til-en hjemmeundervisning 
til dit barn
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Mange forældre jonglerer i disse tider med små eller store børn, der skal modtage 
fjernundervisning i stuerne.

Vi forsøger på bedste vis at hjælpe vores børn med skolearbejdet og passe vores arbejde samtidig. 

Men rollen og evnerne som skolelærer / pædagog på den ene side, medarbejder på den anden 

side og forælder på den tredje side kan nemt blive udfordret – samtidigt kan det for børnene være 

udfordrende at holde motivationen oppe eller at lære på distancen.

I PFA vil vi gerne bidrage til gode hjemmearbejdsliv, og derfor har vi lavet en særlig aftale med Mentor 

Danmark, hvor du som PFA kunde kan få rabat på lektiehjælp og en-til-en undervisning til dit barn.

MentorDanmark er landets største og eneste landsdækkende lektiehjælpsvirksomhed med mere end 

3.000 undervisere. Med en brændende passion for motiverende undervisning, er MentorDanmarks 

mission meget klar: Det skal være sjovt at gå i hjemmeskole. 

Landets dygtigste topstuderende, mentorerne, hjælper elever fra folkeskolen og gymnasiet med 

deres faglige udfordringer. De er alle screenet og testet for deres personlige, faglige og pædagogiske 

kompetencer, inden de bliver mentorer, og de uddannes løbende for at sikre høj kvalitet.

Lektiehjælpen kan købes i pakker fra 10 timer og op og foregår online.

Online forløb:  Mentoren skaber et trygt læringsrum, hvor undervisningen tilpasses dit barns 

niveau. 

Behov:  Forløbet starter med en telefonisk konsultation med en fagvejleder, som 

udarbejder en behovsanalyse. Herefter går vi på jagt efter den helt rette 

mentor ud fra en række kriterier.

Forløbstime  En god kemi mellem mentor og barn er vigtig. Derfor starter vi med det, vi 

kalder en forløbstime, hvor vi forventningsafstemmer ønsker til undervisning. 

Den er gratis.

Fleksibilitet:   Forløbet kan planlægges helt efter jeres ønsker. I aftaler således individuelt 

med mentoren, hvilke tidspunkter på dagen og hvor mange gange om ugen.  

Session: En mentorsession varer som udgangspunkt 2 timer.

Platform:   MentorDanmark har sin egen online platform, hvor undervisningen foregår. 

Herfra er der f.eks. video, tegneredskaber og skærmdeling. 

Rapport:  Efter hver undervisningsgang modtager I en rapport med feedback på, 

hvordan det er gået. I kan bl.a. følge udviklingen i motivation, emneforståelse 

og selvstændighed.

Har du spørgsmål eller vil du booke lektiehjælp? Kontakt MentorDanmark på tlf. 61 61 77 77 eller se 

mere på www.mentordanmark.dk/pfa.

 PRISER:
    25 % rabat  
 Pakker Normalt  med PFA-kode

 10 timers pakke Kr. 3.999,-  Kr. 2.999,-

 14 timers pakke Kr. 4.999,-  Kr. 3.749,-

 24 timers pakke Kr. 7.896,-  Kr. 5.922,-

PFA rabat: For at opnå rabatten 

skal du oplyse ”PFA rabat”, når 

du ringer ind til MentorDanmark 

på tlf. 61 61 77 77.

Udløb: Rabatordningen gælder 

frem til 1. juli 2021.


