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Volontärer
ger läxhjälp
– helt gratis
CITY i måndags.

■ Johan Wendt hjälper Carolina Freie 17 år från Täby med matten. ”Jag går andra året på
Danderyds gymnasium och läser internationell ekonomi. Det är skönt och avslappnat att
komma hit och fåhjälp med matten. Undervisningen i skolan räcker inte sådet är bra med
utomstående hjälp”, säger Carolina Freie.
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STOCKHOLM. Läxhjälpen
behöver inte kosta pengar. Volontärer erbjuder
gratis stöd på flera håll
i Stockholm.

pensionerade lärare. Tillsammans kan de bidra med
kunskap i bland annat historia, naturvetenskapliga
ämnen och svenska.

– Det är givande att följa ett
barn som har problem, säger KTH-studenten Ignacio Gonzalez.
Varje måndag träffar han
elever i Akalla och Kista.
Det är både ungdomar och
nyanlända svenskar som
behöver hjälp med språket.
De är tio frivilliga volontärer, flera av dem studenter
från KTH men också några

Stora ambitioner

– Eleverna tror inte på oss
när vi säger att vi gör det
gratis. Men det känns kul
att se hur ett barn som inte
alls har lust att göra läxorna
efter ett tag får stora ambitioner i skolan, säger Ignacio.
Genom Mattecentrum
kan Stockholmseleverna
också få hjälp med läxorna

– helt gratis. Johan Wendt
heter projektledaren som
sa upp sig från sitt gamla
jobb för att han ville hjälpa
ungdomar.
I dag finns Mattecentrum i lokaler på Odenplan
och i Tensta. De erbjuder
också digital mattehjälp på
internet, något som redan
1 000 elever i 120 städer utKRISTINA OHLSSON
nyttjar.
Fotnot: På www.biblioteket.se
kan du se vilken hjälp det finns
att få i din stadsdel. Se även
www.laxhjalpen.org och
www.mattecentrum.se

Skatten i Stockholm sänks med tio öre
Tio öre i sänkt
skatt, 145 miljoner mer
till förskolan och satsning på äldrevård. Det
är en del av innehållet i
Stockholm stads budget
för nästa år.

STOCKHOLM.

Tioöringen i sänkt skatt är
en fortsättning på alliansens politik. Med sänkningen 2009 har skatten sänkts
med 60 öre hittills under
mandatperioden.
Enligt moderaternas
beräkning blir det en skat-

tesänkning med 3 000 kronor per år för en normalfamilj.
I budgeten ökar anslagen till bland annat skola,
förskola och äldrevård med
cirka 800 miljoner kronor. Alliansen kallar det för
satsningar på kvalitet i välfärden,
– Detta kan vi göra tack
vare en ansvarsfull ekonomisk politik i staden och i
landet, säger finansborgarrådet Sten Nordin, m.
Men oppositionen i

Stadshuset köper inte begreppet satsningar.
– De ökade anslagen
täcker inte ens ökade kostnaderna för inflation och
löner, säger Yvonne Ruwaida, oppositionsborgarråd, mp.
– De små barnen får betala skattesänkningen. Förskolan tappar intäkter vilket leder till större barngrupper och sämre kvalitet,
säger oppositionsborgarrådet, Carin Jämtin, s
DAVID GROSSMAN

Stockholm • 5

