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Hårt plugg Den pensionerade läraren Rolf Gedin förklarar formler och geometri för Zurya Al-Naami. – Här får man mer och djupare
hjälp än i skolan, säger hon.
Foto:
Mikael Andersson

Frivilliga hjälper elever med matte och
svenska
Eskilstuna Matte är inte alltid så lätt, men det finns hjälp att få. För andra året finns den ideella föreningen Mattecentrums volontärer på
plats i Rinmanskolan en kväll i veckan.
– Man får obeskrivligt bra hjälp här, säger Zurya Al-Naami som läser första året på naturvetenskapligt program.
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Eldjälar | Deniz Aladagli och Camilla Larsson är ansvariga för läxhjälpen i matte- och svenska som helt ideellt ordnas
i Rinmanskolan varje måndags kväll.Foto: Mikael Andersson

Zurya Al-Naami läser matte A och tycker att det går bra.
– Men det krävs att man pluggar mycket, säger hon. I klasserna är det många elever, och lektionerna
är korta så lärarna hinner inte förklara så mycket. Därför är det jättebra att gå hit.
Amanda Hedlund, som går i trean på omvårdnadsprogrammet, är av samma uppfattning.
– Nu läser jag matte C, och skulle aldrig klara det utan den här hjälpen, säger hon. Jag tänker gå hit
varje vecka. Och jag tänker ta med mig kompisar också, för det är fler som behöver hjälp.
Mattecentrums verksamhet i Eskilstuna drivs i samarbete med Röda korsets ungdomsförbund.
Initiativtagare var Deniz Aladagli.
– Alla elever har inte föräldrar som kan hjälpa till med läxläsningen, konstaterar hon. Det känns
orättvist. Alla måste kunna få det stöd de behöver, särskilt nu när klasserna blivit större, och det är
fler elever per lärare.
När Eskilstuna-Kuriren kommer på besök deltar ett 30-tal elever i undervisningen. De flesta som
kommer till Mattecentrum är gymnasister, men även högstadie-, komvux- och folkhögskoleelever är
välkomna. Deltagarna pluggar enskilt på den nivå de befinner sig. Kör de fast rycker någon av
volontärerna in och förklarar.
Rolf Gedin är en av dem som helt utan ersättning använder en kväll i veckan till matteundervisning.
– Jag är pensionerad mattelärare på högstadienivå, berättar han. Nu handlar det ju mest om
gymnasiematte så jag har fått läsa på lite, men det är bara kul. Det här ger mig tillfälle att syssla med
det som jag tyckte mest om i yrket, att hjälpa eleverna. Jag slipper det som är mindre roligt, att sätta
betyg.
Samtidigt som matteundervisningen pågår kan elever som behöver få hjälp med svenska av Camilla
Larsson.
– Det kan handla om rättstavning, korrekturläsning, att planera ett projektarbete eller helt enkelt
feed back, säger hon. Jag hjälper till med det jag kan och ungdomarna önskar.
Mattecentrum finns på plats i Rinmanskolans hus 2 på måndagar mellan klockan 17 och 19. Det kostar
ingenting att delta.
Det går också att få hjälp på nätet. På hemsidan www.matteboken.se finns förklaringar, frågeforum,
provsimulator, övningar och videolektioner.
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Här hittar du information om vem du ska kontakta i olika frågor på tidningens alla avdelningar.
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