Potten för läxhjälp fördubblas

”Jag har höjt mina betyg”. Alex Saiah på Hjulstaskolan har fått hjälp med att komma ikapp i flera
ämnen genom läxhjälpen. Foto: SVT

Från och med april kan skolor och ideella föreningar ansöka om
mer pengar för läxhjälp. Regeringen har ökat potten till ideella
föreningar från fyra till åtta miljoner per år.
Niondeklassaren Alex Saiah går på Hjulstaskolan i nordvästra Stockholm. Han
har i två år kämpat med att hinna ikapp i de ämnen som varit svåra i skolan. Han
har fått hjälp genom Stiftelsen Läxhjälpen på skolan.
– Jag har höjt upp mina betyg och det gick bra på nationella proven nyligen. Det
känns skönt, säger Alex Saiah.

”En annan självbild”
Av de elever som fick hjälp av Stiftelsen Läxhjälpen var det 87 procent som blev
behöriga till gymnasiet förra läsåret. Nyckeln är mindre klasser och bättre
självförtroende, menar stiftelsens äxhjälpare.
– Jag tror att många är vana vid att det går dåligt och de har accepterat det. Det
är deras bild av sig själva. Här får de en annan bild av sig själva eftersom någon
ser och lyfter varje gång de lyckas. Plötsligt blir de någon som kan lära sig och ta
igen ett helt kapitel på två pass, säger läxhjälparen Masa Nikolic.
– När jag inte hade detta stödet ville man bara ge upp. Men nu vill man bara
fortsätta hela tiden för att nå sina mål, säger Alex Saiah.

Dubbel så stor pott
Regeringen ger statsbidrag till huvudmän, dvs skolor, samt ideella föreningar
som har läxhjälp utanför ordinarie skoltid. Från den femte april har regeringen
beslutat att potten för läxhjälpen till ideella föreningar nu ska höjas från fyra till
åtta miljoner kronor per år.
Tidigare kunde skolor också bara få statsbidrag när deras egna lärare stod för
läxhjälpen, men nu kan skolorna ta hjälp av ideella föreningar men ändå få
bidrag.
Stiftelsen Läxhjälpen däremot är en ickevinstdrivande stiftelse som finansieras
av näringslivet och ger gratis läxhjälp på skolor i socioekonomiskt utsatta
områden. Stiftelsen Läxhjälpen är ett exempel på en aktör som inte får ta del av
statsbidraget, då bidraget inte inkluderar stiftelser.

LÄXHJÄLP
Huvudmän, dvs skolor, kan söka statsbidrag när de erbjuder sina elever läxhjälp
utanför ordinarie skoltid. De kan nu också få bidrag för läxhjälp som arrangeras i
samarbete med ideella föreningar.
Ideella föreningar som arbetar med läxhjälp eller annat skolarbete kan söka särskilt
öronmärkta medel. Den potten höjs nu från fyra till åtta miljoner kronor.
Källa: Regeringen.se
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Mer Stockholm

Resning i omtalat mordfall
Dömdes för 30 år sedan Svea hovrätt beviljar resning i målet mot
Samir Sabri.

Snart stängs Klarabergsgatan för all biltrafik
Öppnar aldrig igen Gatan mellan Sergels torg och Centralstationen

stängs.

Förberedde självmordsbomb i Sverige: ”Det är
allvarligt”
Likheter med Stockholmsbombaren från 2010 Enligt åklagare ska
20åringen uttryckt hur han vill ”dö i Guds namn”.
 TILL STOCKHOLM
Mer Nyheter

Nioårige Ahmed utvisas efter åtta år i Sverige


”De känner inte att jag är svensk” Migrationsdomstolen: Barnen inte
tillräckligt rotade här.

Janne Andersson: ”Det är ett drömjobb”
SPORT ·

Barnet körs över – klarar sig mirakulöst


Faller ur fordonet Dramatiska trafikbilder från Kina.

20årig svensk man åtalas för terrorbrott
Misstänks ha planerat en självmordsattack i Sverige.

Nordeavd:n: ”Det är mitt ansvar”
Svarar på tunga kritiken – vill vara transparenta.

Tre olika betyg på samma uppgift
B, C och D i betyg Lämnade in identiska skoluppgifter.

Pippis pippi kan tvingas avlivas
Behöver större bur – kan avlivas Ägaren: Flytt kan medföra dödlig
stress.
 TILL NYHETER

Senaste nytt
15:01

Sju års fängelse för brutalt överfall

14:30

Resning i omtalat mordfall

14:00

Snart stängs Klarabergsgatan för all biltrafik

Mest läst

1

Gravid kvinna nedsparkad av fem tonårspojkar

2

Markhyrorna höjs – lägenhetsägare får ta smällen

3

Ny metod ska förhindra långdragna förlossningar

Mest delat

1

Gravid kvinna nedsparkad av fem tonårspojkar

2

Man döms för hets mot folkgrupp på Facebook

3

Tre olika betyg på samma uppgift

Titta på

Senaste sändningen
SVT Nyheter Stockholm · 6 timmar sedan
Ny metod ska förhindra långdragna

förlossningar
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