Ansøger: Time2Learn
Projekttitel: Time2Learn-klubben – vi vil have glade børn der elsker at lære
Totalbudget: 461.766 kr.
Ansøgt beløb: 230.883 kr.
Ansøgt procent: 50
Frivilligt arbejde:
Kategori: Iværksætteri og jobskabelse
Målsætning(er): Den gode idé (100%)
Uddrag af projektbeskrivelsen:
Vi vil lave en læringsklub for hele Danmark. En Time2learn-klub, hvor forældre kan få ideer og vejledning i,
hvordan man på en sjov og kompetent måde, kan involvere sig og støtte sine børns skolearbejde.
Klubben tager udgangspunkt i de seneste års skærpede krav fra samfundet til, hvad vores børn skal lære og
hvor hurtigt. Der er ikke mange ufaglærte jobs i fremtiden, så uddannelse, troen på sig selv og lysten til at
lære nyt er meget vigtig. Det har medført et stort og voksende marked for privatundervisning. Lige nu er det
primært timeundervisning på forskellige faglige niveauer som tilbydes, men det kræver et væsentligt
økonomisk råderum hos forældrene. Det nye er, at Time2learn-klubben kan give forældre vejledning og
fysiske læringsspil i høj kvalitet til en pris, langt de fleste har råd til (58,- kr om måneden) En pris svarende til
et Netflix abonnement eller mindre end 1,5 times privatundervisning. OG samtidig er familien sammen om
noget andet end skærme, som også er et voksende ønske fra forældre.
Vores målsætning er at få 300 medlemmer i år 1. Vi vil have mindst 5.000 med i Time2learn-klubben i år 5.
Det svarer til 2% af målgruppen og er lavt sat, så budgettet er realistisk.
Strategi
Time2learn er allerede kendt på landsplan som læringseksperter bl.a gennem erhvervspriser, DR1 serierne
(Sådan opdrager du en vinder, Tigermor og lektiekuren og De fortabte indvandrere (over 400.000
mennesker så sidste serie)).
Vi vil bruge vores allerede kendte brand som læringseksperter, til at ’blåstemple’ vores produkter på
markedet, så kunderne også får tillid til vores produkter, - at det vi laver er ordentligt, relevant og sjovt for
børnene. Forældrene og bedsteforældre skal vide, at de alle kan være med til at udvikle læringslyst hos sit
barn og støtte skolen gennem Time2learn-klubben.

