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”2 Timer om Ugen. En sproglig og kulturel indsats for børn med dansk som andetsprog”

En bog med interviews og smukke fotos af børn og frivillige. Bogen giver et indblik i organisationen 2 Timer
om Ugens arbejde.

2 Timer om Ugen er et ganske enkelt koncept – ét barn og én frivillig mødes to timer hver uge, hvor
de leger, læser, synger og tager på tur sammen.  Det handler både om det danske sprog, om at lære at

udtrykke sig godt og flydende på dansk og at lære at bruge nye begreber og vendinger aktivt. Det handler
også om at lære dansk kultur og levevis at kende – på en legende måde. Formålet er at give børnene en god
skolestart og – på længere sigt – et godt skoleforløb. To timer hver uge giver en stor og positiv effekt for
barnet, og ofte involveres barnets familie og den frivilliges familie. Venskaber opstår på tværs af alder og

kultur.

I bogen om 2 Timer om Ugen fortæller 11 frivillige om glæderne ved at være frivillig for et flersproget barn
mellem 3 og 8 år to timer om ugen. Fire store børn fortæller om alt det, de har lært og oplevet i de år, hvor de

mødtes med deres frivillige.
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