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Ideella lär ut matte
Vad är det som är gratis, frivilligt och kan hjälpa dig med matten om du är högstadie- eller gymnasieelev?
Svaret är ”Mattecentrum” som nu börjar verksamheten för terminen i Västerås.
Det rör sig om en ideell förening vars mål är att förbättra svenska skolelevers kunskap i matematik – allt på frivillig väg.
– Alla lärare är oavlönade, säger Ola Jonsson, projektledare för Mattecentrums Västeråsavdelning.
Lärare, förresten. D et speciella med Mattecentrum är att lärarna inte är lärare till yrket.
– Vi är civilingenjörer eller naturvetare. Vi vill vara som en storebror eller som en förälder som kan förklara saker som
kanske inte de egna föräldrarna kan. Till exempel är ju gymnasiematematiken för svår för många föräldrar, säger Ola
Jonsson.
Han är till vardags anställd vid Asea, uppdraget för Mattecentrum är för honom liksom för övriga lärare helt oavlönat.
– De som kommer till oss ska känna att vi ger dem andra infallsvinklar på matematiken än deras lärare kan göra. Vi
arbetar med matte i vårt dagliga jobb, vi kan ge exempel på hur man faktiskt har nytta av sina mattekunskaper.
I teorin kan vem som helst ställa upp som lärare vid Mattecentrum, men vem som helst får inte jobbet:
– Vi intervjuar de sökande, de måste visa utdrag ur polisens register och vi låter dem pröva att vara lärare. Vi vill att
föräldrar och elever ska känna sig trygga med oss, säger Ola Jonsson.
För eleverna är det däremot inga som helst urvalskriterier – man får komma när man vill och stanna så länge man vill.
– Det som är glädjande är att vi ser att många kommer tillbaka till oss gång efter gång. Det här är andra terminen vi har
verksamhet i Västerås, många kommer tillbaka, säger Ola Jonsson.
En av de många som under måndagskvällen sökt sig till Mattecentrum är Frida Wåhlberg:
– Jag ska göra en prövning i matte C, som jag behöver för att komma in där jag vill på högskolan.
All information, tider och lokaler finns på internet: http://www.mattecentrum.se
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Var den första att kommentera

Privatperson
Här kan du boka din annons direkt på nätet.

Tel: 021-19 91 60
kundcenter@vlt.se

Företag
Här får du information om de olika
annonsmöjligheter vi erbjuder dig som
företagare.

Här hjälper vi dig med
privatannonsärenden
och prenumerationsfrågor.
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Övriga kontakter / sök en VLT-are
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VLT - En del av Promedia

Ledningsgruppen

Privatperson
Här kan du beställa prenumeration och sköta
dina prenumerationsärenden. Du kan också
beställa en gåvoprenumeration.

VLT-kortet är en belöning till dig som valt att
prenumerera på VLT under en längre tid.
Kortet är helt kostnadsfritt och genom att
använda det sparar du en hel del pengar!

Företag
Här kan du som företagare teckna
prenumeration och sköta dina
prenumerationsärenden.

Webbredaktionen:
webben@vlt.se
Telefon:
021-19 92 97 (6.00-24.00)
019-15 50 55 (0.00-6.00)

Har du ett tips? Skicka mms eller sms!
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