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Mattecentrum
öppnar i Uppsala
Nästa vecka slår Mattecentrum upp dörrarna i Uppsala. Det
är en ideell organisation som ger gymnasieungdomar

SENASTE
» Obamas videohälsning till Iran
» Plan kraschade i bostadshus
» Marit Bergman tillbaka på skiva

MEST SEDDA

gratis matematikundervisning och läxhjälp. Mattecentrum

» Följ med på stadsvandring

har fått låna lokaler på Café Genomfarten i Centrum för att
hålla räknestuga.

» Upp och shoppa
» På semester i Uppsala

Enligt grundaren Johan Wendt från
Läs upp
Stockholm finns verksamheten på fem
Skriv ut
Skicka
ställen i landet och tanken är att alla
storstäder ska få stugor. Tre terminer har
Kommentera
han hållit på.
-Lärarna arbetar ideellt. Vi har startat det
här för att det är roligt och har värvat fyra lärare i Uppsala som
jobbar ideellt. Man får så mycket tillbaka av eleverna, säger han.
Han är själv civilingenjör men arbetar heltid med Mattecentrum,
utan lön. På sikt är dock tanken att han ska kunna leva på
verksamheten.
- Ja, jag hoppas kunna driva det här med hjälp av sponsring och
andra bidrag i framtiden. Det får vi redan i dag men inte i så stor
omfattning. Grundtanken är att det alltid ska vara gratis för
eleverna, säger Johan Wendt.

BLOGG

BLOGG

Magnus Alkarp
bloggar om Luthagen.

Karin Karelius bloggar
om Gottsunda.

UNT:S BLOGGOSFÄR
Läs alla bloggar här »
Madeleine Kihlman: "Det
var ett sånt jäkla tjat att jag
föll för grupptrycket till sist.
..."

Ledarloggen:
"Romantiska socialister i
Europa förenas med den
höger som just ..."

Av: Lennart Lindström
Karin Karelius : " Visst är
Gottsunda fantastiskt, det

Sponsrade länkar

råder det ingen tvivel om.
Ändå ..."

Hittat bästa köpet?
Handla med Citi Gold Card så får du upp till 2000 kr i prisgaranti!
http://www.c itibank.se

Spara med VISA Travel Card - Förmånlig ränta
VISA TravelCard - Världens största och mest accepterade kort! Spara och låna
med oss. Förmånlig sparränta på 4%, självklart med bankgaranti.

NÄRA

http://www.visa-travelc ard.se

Bo romantiskt i herrgårdsmiljö
Sjöbo Gästgifvaregård anno 1720. Hotell, restaurang och festvåning
www.sjobogastgifveri.se

Skriv en kommentar

Har du koll på vad som händer där du bor? Läs
mer om just din stadsdel i Uppsala.
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