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Räknestugan finns i ”Oasen” i

Rudbecksskolan i Örebro varje

torsdag mellan 17 och 19 med

start i går.

Mer information finns på

www.mattecentrum.se.

Föreningen finns redan i

Stockholm, Västerås, Uppsala och

Eskilstuna.
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TINA ENSTRÖM

Tina.Enstrom@na.se
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Ingenjörer lär
ut matte gratis
Går du i högstadiet eller gymnasiet och vill få hjälp med matten?

I går startade Mattecentrum räknestugor i Örebro.

Mattecentrum är en förening där civilingenjörer och

naturvetare undervisar gratis på sin fritid, i

matematik.  I går startade de även i Örebro.

– Det är jätteroligt att undervisa. Det blir en särskild

stämning när både elever och lärare är där frivilligt,

säger Johan Wendt.

Han startade Mattecentrum för cirka två år sedan.

Varför vill ingenjörer undervisa gratis på sin

fritid?

– Många tycker att det är viktigt med matematik, man läser ju en massa rapporter om att

matematikkunskaperna går ner. Dessutom får man väldigt mycket tillbaka från eleverna.

Eleverna kanske tycker att man är lite knepig som vill göra det här, men de älskar en för

det, säger Johan Wendt.

Var den första att kommentera

 Stigande ordning  Fallande ordning

Annika Östberg inför domstol
- nu ska tingsrätten i Örebro avgöra hennes öde

SVERIGE  - 10:26  ÖREBRO/TT I morgon ska Annika Östberg personligen närvara i

Örebro tingsrätt och argumentera för sin frihet - första gången i en svensk domstol.

Tusentals slipper böter
trots att de kör för fort
SVERIGE  - 11:38  Förra året kom 13000 fortkörare undan böter trots att de fångats på

bild av fartkameror.
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Spännande
valnatt i
Lindesberg
LEDARE  - 06:20

Länets mest spännande

kommunalval? Ja, så

kan det bli i Lindesberg.

Vänsterpartiet i

kommunen har redan

omvandlat sig självt till

en politisk sekt, utan

förutsättningar att utöva

inflytande över

kommunens verksamhet.
Kommentera (5)

Skillnad mellan
vårdcentraler
OPINION  - 6 nov  Jag

har vid några tillfällen

ledsagat anhöriga,

som tillhör

riskgrupperna, till

vaccination mot nya

influensan och märkt

att det är stor skillnad

på hur vårdcentraler

tar emot dem som ska

vaccineras.

Se det senaste inslaget på NA-tv

Kentcover på Ritz

Carolina Wallin Pérez framförde Kentlåten
"Ingenting" på Ritz i Öre...

"Bästa skolan i hela Örebro"
En död i influensan
SENASTE NYTT

Lokalt Lokal sport Sverige/världen

Första mötet med Ung kurd

Skidklubb utan snö

Öppet hus hos tekniska förvaltningen

På fars dag får alla pappor paket

Fester i parken i Pålsboda får fortsätta trots
höga ljudnivåer

Handikappolitik drar ut på tiden

Livsviktig uppvisning av Frövimuseum

Hela listan

FEM MEST LÄSTA

I dag Senaste veckan Den här månaden

18-åring misshandlades och rånades på Väster

Tusentals slipper böter trots att de kör för fort

Inbrottstjuv bajsade på golvet

Rattfull smet från olycka – anmälde senare sig själv

Fester i parken i Pålsboda får fortsätta trots höga
ljudnivåer
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