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HÆR RÆKNAR
DE MED BR˚K
”Så himla kul
att hjälpa
andra på
traven med
matten.”
Tycker Johan
Wendt som på
knappt fyra år
byggt upp
Mattecentrum
till en läxhjälp
för 37 000
elever.

300 gymnasieelever
fick hjälp med matten
inför nationella provet
GÖTEBORG. Räkna med bråk inför dom nationella matteproven i morgon.
Det gjorde 300 gymnasieelever redan i går.
Så många nappade på pluggträffen som arrangerades
på Chalmers.
– Vi är tyvärr inga polare alls,
jag och matematiken, erkänner
Christopher Mattsson som valt
estetiska linjen och musikproduktion på Donnergymnasiet.
– Men så satsade jag på matte
C, säger Christopher med en
suck och glider med blicken
över alla siffrorna som finns
uppstaplade på A4-sidan framför honom.
Men hjälp finns bland cirka
40 civilingenjörer, naturvetare
och matematiker som står beredda att förklara, visa logiska
genvägar och besvara frågor inför det nationella matteprovet.
Hela kårhusrestaurangen på
Chalmers surrar av siffror på
Mattecentrums första stora
pluggträff i Västsverige som invigdes av grundaren Johan
Wendt.
Det var när han pluggade till
civilingenjör i Lund som några
barn i trapphuset frågade om
läxhjälp.

Gratis extraundervisning
Så blev det också. Och
glädjen som Johan kände
när han hjälpte grannungarna med deras mattetal
stannade kvar och fick honom några år senare att
lämna sitt välbetalda jobb
som riskanalytiker på Vat-

tenfall.
– Jag sa upp mig och fick låna
klassrummet i en skola några
kvällar i veckan där jag bjöd på
gratis extraundervisning i
matte.

Kolleger dök upp

Alltfler elever dök upp liksom
Johans ingenjörskolleger som
kom för att hjälpa till med bråk
och ekvationer.
Så föddes den ideella föreningen Mattecentrum som i
dag finns etablerad i elva städer
runt om i landet där 37 000 elever får kostnadsfri regelbunden
hjälp med sina matteläxor.
Ett sponsorsfinasierat stöd
till alla som behöver hjälp på
högstadiet och gymnasiet där
arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen, Postkodslotteriet
och stiftelsen ”Playing for
change” är de största givarna.
Och ett underkänt till
svenska skolan?
– Det får andra avgöra. Själv tycker jag
det är så fantastiskt
givande att hjälpa
unga människor, säger Johan Wendt.
För mindre lön än en
riskanalytiker på
Jacob
Vattenfall?
Wennerberg
– Japp
mindre
jacob.wennerberg
pengar och mer lycka.
@gt.se

”VI SAKNAR NOG MATTETÄNKET”, analyserar klasskompisarna från Schillerska där språken
väger tyngst på deras schema. Från vänster Lovisa Svallingson, 19, Diana Boskoska, 19, Isabelle
Rhotstein, 19 och Matilda Linberg, 18 år.
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På Schillerska finns redan två mindre mattestugor för läxhjälp men igår var det premiär för Mattecentrums stora
pluggträff. Här får Ebba Borgemo, 19, stöd av projektledare Robert Ruppi.
Hjälpbehövande Christopher Mattsson på Donnergymnasiet är inte särskilt bra kompis med siffrorna i blocket.

Socialstyrelsen granskar Varbergs sjukhus

Greps för åldringsrån

VARBERG. Efter tre lex Maria-anmälningar
och två enskilda klagomål ska nu Socialstyrelsen granska Varbergs sjukhus, skriver
Hallands Nyheter. Socialstyrelsen vill ta
reda på om konflikten på sjukhuset påverkar patientsäkerheten, framför allt på akutmottagningen. Man vill också veta vilka rutiner sjukhuset har för att introducera nya
GT
läkare på akuten.

m UDDEVALLA. En äldre man i Uddevalla fick i april besök av okända män som behövde vatten till bilens kylare.
Den gamle mannen ville vara hjälpsam och lät dem
komma in för att hämta vatten. Men egentligen var männen ute efter pengar och värdesaker och den ene letade
igenom bostaden medan den andra hämtade vattnet. Mannen blev av med en stor summa pengar. Nu har två män
anhållits, misstänkta för stölden, skriver Bohusläningen.
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De greps i Herrljunga under helgen.

