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FOKUS. Marcus Larsson hjälpte Fermesk Mahmoudi Azar att komma vidare i matten. Moira Munoz fick hjälp av Camilla Larsson, medan Therese
Larsson räknade vidare själv. I Bakgrunden ses Deniz Aladagli. Fotograf: Christina Hjalmarsson

Nu finns det läxhjälp även för gymnasister
Eskilstuna De som inte kan få läxhjälp hemma har sämre chanser att lyckas i skolan. Det menar Röda Korset och Mattehjälpen som nu
dragit igång läxhjälp för gymnasister på Rinman i Eskilstuna.

Läxhjälpen för gymnasister har egentligen sin upprinnelse i förberedelserna till den läxhjälp för grundskoleelever som drar igång på
Årbyskolan i dag.
När man letade efter ledare till den verksamheten bland eleverna på Rinman berättade en lärare där att det fanns behov av läxhjälp i
svenska på Rinman.
När det igår kväll var det premiär för verksamheten i ett klassrum på Rinmanskolan hade idén växt till att omfatta även matematik.
Ett tjugotal elever hade hittat dit och när Folket kom på besök var aktiviteten hög.
– Tanken är att människor som inte kan få hjälp hemma ska kunna få det här, säger Deniz Aladagli, som är projektledare för mattecentrum i Eskilstuna, som tillsammans med Röda Korsets ungdomsförbund håller i verksamheten.
Alla jobbar ideellt, men Rinmangymnasiet sponsrar med lokalen.
Mattecentrum har två ledare på plats, och det har Röda Korset också.
Läxhjälpen är öppen för både de som vill bli bättre utifrån ett bra läge, och de som inte skulle klara godkänt utan extra hjälp.
– Det finns både de som kanske mest behöver peppning och stöd och de som behöver faktiskt konkret hjälp med enskilda saker, säger
Camilla Larsson, som är ansvarig från Röda Korsets sida.
Läxhjälpen äger rum på måndagskvällar.
– Men ser vi att det finns ett stort behov så kommer vi starta på torsdagar, säger Deniz Aladagli.

THOMAS LEITNER
016-17 75 64
thomas.leitner@folket.se
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