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Uppsalaprofessor får fint ekonomipris

z Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi vid Uppsala

universitet, får årets Söderbergska priset i ekonomi av Kungliga vetenskapsakademien. Priset är på en miljon kronor.

l Så många miljoner kronor har länsstyrelsen i Uppsala län fått av Riksantikvarieämbetet till att vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samt
fornminnen i länet. Det är 1,5 miljoner mer än i fjol.

Extraplugg. Tanzim Kawnine,
volontär på Mattecentrum,
sitter och funderar över ett av
kvällens matematiska problem.
Foto: Johanna Stenius

Här finns läxhjälpen
Gott om ställen att få hjälp med pluggandet i Uppsala
Den som har pluggproblem behöver varken
känna sig ensam eller
vara orolig för dåliga
betyg. I Uppsala finns
massor av studiehjälp att
hitta.
Torsdagskväll i Fyrisskolans paviljong. I ett upplyst klassrum sitter fyra
förväntansfulla volontärer och väntar på att få
hjälpa till.
De är ingenjörer, biotekniker eller helt enkelt matteintresserade som genom
föreningen Mattecentrum
hjälper såväl högstadieoch gymnasieungdomar
som komvuxelever och
högskolestudenter
med
kluriga matematiska problem. I kväll finns tre ”elever” på plats, i helt olika
åldrar.

Bra med utomstående

– Jag pluggar till högskoleprovet, säger Kristina, som inte vill berätta
sitt efternamn eftersom
hon inte vill sätta för stor
press på sig själv att göra
bra ifrån sig på provet.

Koll. Gratis studiehjälp i Uppsala

Mattecentrum

Föreningen Mattecentrums Uppsalaavdelning hjälper människor i många åldrar
med matteproblem. Ingen föranmälan
krävs och det finns gott om plats i klassrummen.
När? Tisdagar 18-20 i Katedralskolan
(klassrum 210) och torsdagar 18-20 i
Fyrisskolan (sal C240)
Läs mer: www.mattecentrum.se

Läxhjälp via MSN

I ett samarbete mellan Uppsala kommun
och Microsoft kan grundskoleelever få hjälp
med matten via chattprogrammet MSN.
När? En rad coacher finns listade på hemsidan och kan hjälpa till när de är online.
Läs mer: www.lxcoach.uppsala.se

Stöttar. ”Det bästa är när man verkligen kämpat tillsammans och ser
hur en person kan förbättra sina resultat”. Volontärerna Tove Grufman
och Jenny Widmark hjälper till på
Mattecentrums studiehjälpskvällar.
Foto: Johanna Stenius

Hon hittade Mattecentrum via nätet.
Just det där med omvärldens press är en bra
anledning att söka hjälp
från helt utomstående
personer, tycker Rokhosh
Abbas som jobbar med
Mattecentrum i Uppsala.
Det gäller speciellt de som

Träna svenska med Röda korset

På Röda korsets internationella träffpunkt
kan olika kulturer mötas och ha utbyte av
varandra i form av många olika aktiviteter,
bland annat språkhjälp, läxhjälp och hjälp

jobbar för att höja sina betyg.
– Ibland behövs någon
utifrån som inte sätter
press för att saker ska falla
på plats.
– Det märks också att det
är bra med någon som kan
förklara på ett annat sätt
än läraren kan. Ibland sit-

•

ter vi här och verkligen
kämpar med problemen
tillsammans, säger volontären Jenny Widmark.

Flera ger hjälp gratis

I Uppsala finns många föreningar och privatper-

•

•

•

med blanketter. Ingen föranmälan.
När? Måndag till torsdag 10-16, fredag 10-15 på
Trädgårdsgatan 16C.
Läs mer: http://rk.easify.se

Läs läxan på biblioteket

Alla barn i grundskolan välkomnas till
Gränbybiblioteket för att få hjälp med alla
sorters läxor av frivilliga från Röda korset.
När? Tisdagar 15:30-17 på Gränbybiblioteket,
Liljeforstorg 1
Läs mer: http://www.uppsala.se/sv/Kulturfritid/Bibliotek/Biblioteken/Granbybiblioteket

Språkcafé i kyrkan

Gottsunda kyrkas språkcafé är populärt
hos alla åldrar. Det är en öppen mötesplats
där alla kulturer får rum och den som är ny i
Sverige kan umgås med svensktalande och
öva svenska språket. Man kan också få hjälp
med läxor.
När? Tisdagar 16-19 i Gottsunda kyrka, Gottsunda centrum
Läs mer: www.svenskakyrkan.se/gottsunda

soner som erbjuder studiehjälp, främst inom
matematik men också
inom språk. En del kostar
pengar, andra gör det inte.
Mattecentrum som bygger
på volontärarbete är kostnadsfritt, precis som de

språkkaféer som Svenska kyrkan och Röda Korset anordnar, där den som
är ny i landet kan öva sin
svenska.
Johanna Stenius
018-4781818
redaktionen@18minuter.se

