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Bli inspirerad! Avancerat sök
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2010-08-19
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Festfixaren
Matte behöver inte alls vara tråkigt. Här pluggas det på plattan.
Foto: Johan Wendt

Läxhjälpen är här
Skolstart är lika med läxor. Som tur
är finns flera platser där elever kan
få hjälp. Mattecentrum är en.
– Matte har inte högsta prio i början
av terminen, säger grundaren Johan
Wendt.
Alla har inte möjlighet att få hjälp med
läxorna hemma. Och visst är det roligare
att plugga tillsammans med vännerna.
Johan Wendt som grundat Mattecentrum
menar att de som kommer är ett
tvärsnitt av samhället.
– Från de som är starkast i matte till de
som har störst möjlighet till förbättring
kommer till oss.
Hur förbereder ni er för skolstart?
– Vi peppar volontärerna med glass och
lägger schemat för terminen. Vi drar
igång den 13:e september, lite senare än
skolorna börjar. Under första veckan på
terminen brukar inte mattepluggandet ha
högsta prio konstigt nog.
När är det som flest där?
– I slutet av terminen. När det börjar
närma sig ett stort prov brukar det bli
riktigt många elever. Men de som det går
bäst för är de som kommer regelbundet.

Mattecentrum

BLOGG Följ med redaktionen ut på stan.
”Björnstammen invaderar”

Vad: Gratis
matematikundervisning och
läxhjälp.
Var: Odenplan, Gullmarsplan och
Tensta.
För vem: Alla. Anmälan görs via
Mattecentrum.
Öppettider: Från och med den
13/9.
Kostnad: Gratis

KROG Ta en tur till
Stockholms nya
restauranger.
Krognytt
11

KROG Ska du boka bord
på krogen?
Läs våra
5
krogrecensioner

För datum, tider och
ytterligare information:

Foto: Ingvar Karmhed/SCANPIX.

Röda Korsets läxhjälp:
Mejla till stockholm@redcross.se
eller ring 08-452 46 00.
Stockholms biblioteks
läxhjälp:

Läxhjälp på Stockholms bibliotek
Vad tycker eleverna om att få hjälp?
– Flera säger att vi är anledningen till
deras höga betyg, vilket inte är sant eftersom det är de själva som har
inhämtat all kunskap. Andra visar tacksamhet genom att blogga om oss så att
fler får veta att vi finns.
Vilka hjälper eleverna?
– Framförallt studerande eller yrkesverksamma civilingenjörer, naturvetare
och matematiker. Det ingår inte i någons utbildning, utan de gör det för att de
tycker att det är sjukt kul och för att de mår bra av det.
Planerar ni att anordna läxhjälp i fler ämnen?
– Nej, vi kommer snarare prioritera att hjälpa fler. Vi har cirka 1200
studerande i klassrummet och cirka 30 000 via nätet och fortfarande finns det
många många fler som vill ha hjälp.
Lisa Bergman
Urval av platser med läxhjälp:
Läxhuset
Vad: Läxhjälp.
Var: Kungstensgatan 6, Jarlaplan.
För vem: Alla högstadieungdomar i Stockholm är välkomna efter skolan för att
få professionell läxhjälp och träffa andra ungdomar.
Öppettider: Från och med 8/9 tisdagar och torsdagar klockan 16.00-18.00.
Kostnad: Fri tillgång under höstterminen (26 tillfällen) kostar 2 950 kronor.
Anmälan görs på www.vrg.se.
Punktmedis
Vad: Läxhjälp.
Var: Medborgarplatsens bibliotek i gatuplanet.
För vem: Alla upp till och med gymnasienivå.
Öppettider: Från och med 6/9 varje måndag och torsdag klockan
16.00-19.00.
Kostnad: Gratis.

KULTUR Sångaren i [ingenting] är less på musik och
bärs. Nu ordnar han en kväll med kultur och politik.
”Schyman kanske eldar upp tusenlappar”
2

SCEN Cirkus Cirkör firar
femton år och är därmed
inte ny längre. Men hur
ser de på framtiden?
”Nycirkusen utvecklas
starkt”
4

KULTUR Hänger framför
datorn. Hånglar. Har alltid
lurar i öronen. Det är vad
dagens femtonåringar
gör.
”Vad gjorde man innan
internet?”
21

Akalla bibliotek
Vad: Läxhjälp.
Var: Sibeliusgången 11, Akalla.
För vem: För studerande på högstadie- och gymnasienivå.
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Vad: Läxhjälp.
Var: Lagaplan 6, Bagarmossen.
För vem: För studerande på lågstadie till högskolenivå.
Öppettider: Måndagar klockan 16.00-19.00.
Kostnad: Gratis.
Björkhagens bibliotek
Vad: Läxhjälp.
Var: Björkhagsplan 6, Björkhagen.
För vem: För alla åldrar.
Öppettider: Måndagar klockan 17.00-19.00.
Kostnad: Gratis.
Enskede bibliotek
Vad: Läxhjälp.
Var: Dalens allé, Enskede.
För vem: För alla åldrar.
Öppettider: Onsdagar klockan 16.00-19.00.
Kostnad: Gratis.
Farsta bibliotek
Vad: Läxhjälp.
Var: Dalens allé, Enskede.
För vem: För barn och vuxenstuderande.
Öppettider: Måndagar klockan 17.00-19.00.
Kostnad: Gratis.
Hagsätra bibliotek
Vad: Läxhjälp.
Var: Hagsätra torg 32, Hagsätra.
För vem: För barn och vuxna.
Öppettider: Måndagar klockan 16.00-18.00.
Kostnad: Gratis.

DJUR Sommar och
semester. Familjen reser i
väg. Kvar finns katten,
ensam och övergiven.
”Katten sätts ut på
gatan”
82

Högdalens bibliotek
Vad: Läxhjälp.
Var: Högdalsgången 10, Högdalen.
För vem: För barn och vuxna.
Öppettider: Måndagar klockan 17.00-19.00.
Kostnad: Gratis.
Kungsholmens bibliotek
Vad: Läxhjälp.
Var: S:t Eriksgatan 33, Kungsholmen.
För vem: För barn på mellan- och högstadiet (9-15 år). Föranmälan görs på
telefonnummer 070-358 93 18.
Öppettider: Tisdagar klockan 17.00-19.00.
Kostnad: Gratis.
Spånga bibliotek
Vad: Läxhjälp.
Var: Värsta allé 12, Spånga.
För vem: För barn i årskurs 4-6.
Öppettider: Onsdagar klockan 16.00-18.00.
Kostnad: Gratis.
Tensta bibliotek
Vad: Läxhjälp.
Var: Hagstråket 13, Tensta.
För vem: För studerande från mellanstadie- till gymnasienivå samt komvux
studerande.
Öppettider: Måndagar och onsdagar klockan 17.00-19.00.
Kostnad: Gratis.
Lisa Bergman

RESTAURANG Inte
bjuden på kräftskiva?
Lugn, stan har många
vattenhål för dig som är
skaldjurssugen.
Håva i dig havets
frukter
5

STADSLIV Banken, systembolaget, försäkringskassan,
matbutiken - ständigt detta köande.
”I andra länder gäller först till kvarn”
55

KRÖNIKA Groupies,
kokainsnortande roddare
- och Slayer som spelar
badminton med barnen.
"Jag grät öppet – till
Slayer"
21

MODE Inredning är inte
enda passionen för
Sveriges egen
barfotakung.
”Det är skönt med
speedos”
17

Det finns inga kommentarer än.
Läsarkommentarer och betyg
Här har du möjlighet att vara kritiker. Ris eller ros, det är upp till dig. Tänk
på att du själv ansvarar för vad du skriver. Läs villkoren
Ditt namn

Din kommentar *

Rubrik

KONSERT Två utsålda konserter i Stockholm. Men
Oskar Linnros behåller fötterna på jorden.
”Allting kan gå åt helvete”
9

KRÖNIKA En värld för de
som vill se klottret. Och
samma värld fast utan
klotter, för de som inte
vill.
”Det kallar jag
valfrihet”
10

KRÖNIKA Ett glas kostar
mer än en lunch, och lika
mycket som en hel flaska
på Systembolaget.
”Vin på krogen är
larvigt dyrt”
32
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