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Läxhjälpen utökas
i Hjällboskolan

Hjälp med
Mina sidor!
Vill du ha hjälp med att registrera
dig och komma igång med ”Mina
sidor”? Kom till distriktskontoret
en onsdagseftermiddag i mars så
hjälper vi dig!
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SEDAN 2007 GER STIFTELSEN
LÄXHJÄLPEN läxhjälp åt elever
som går i årskurs 8 och 9, och som
ligger långt ifrån eller på gränsen
till att inte komma vidare till gymnasiet. Målet är tydligt – betygen
ska höjas och eleverna ska gå
vidare till gymnasiet.
Den senast utvärderingen från
Hjällboskolan visar att 100 procent av läxhjälpseleverna börjat
på något av gymnasiets nationella
program och 94 procent höjde sitt
meritvärde under läsåret.
Läs mer på laxhjalpen.se

Många vill få plats i läxhjälpen på kvällarna i Hjällboskolan, som stöds ekonomiskt
av Poseidon. Nu utökas verksamheten med en grupp till. Pawan Guli, till höger, går
i årskus 9 och får här hjälp med geografiläxan av läxhjälparen Omid Fassihi.
– Läxhjälpen betyder jättemycket för mig, säger Pawan.
Läs mer på sidan 2.

Distriktskontoret Hjällbo

Bergsgårdsgärdet 89 A, tel växel 031–332 10 00. Besökstid: måndag, tisdag, torsdag kl 13.00–16.30
( juni–augusti kl 13.00–16.00) onsdag kl 13.00–18.30, fredag kl 9.00–12.00
www.poseidon.goteborg.se
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Pawan Guli i 9 A har ingått i Hjällboskolans läxhjälpsgrupp sedan han gick i sjuan.
Fanny Thulin är en av läxhjälparna i
Hjällboskolan. Hon läser till miljövetare på Handelshögskolan. De andra är
Gabriella Wedberg, som ska bli 7–9-lärare, samt Omid Fassihi, som läser till
ingenjör på Chalmers.

”Gör skillnad för betyget”
– Läxhjälpen betyder jättemycket för mig. Nu har jag betygen för att kunna söka
till MTG.
Det säger Pawan Guli som går i 9 A på Hjällboskolan. Han är en av 15 elever i
skolans läxhjälpgrupp som träffas varje tisdag och torsdag efter skoltid.
Klockan är strax fem på eftermiddagen och den ordinarie skoldagen är
slut. I ett klassrum på Hjällboskolan är
de tre läxhjälparna på plats. Eleverna
droppar in. Några går till en annan
lektionssal för att jobba tillsammans
med skoluppgifterna. De andra stannar kvar för att jobba med sina läxor.
En av dem är Pawan Guli, som varit
med i gruppen ända sedan sjuan.
– Jag kommer alltid hit och det är
så bra att få hjälp. Det gör stor skillnad
för betygen, säger Pawan som ska söka
till Motorbranschens tekniska gymnasium, MTG.

Muhamed Faraj är coach för läxhjälparna i Hjällboskolan. Han läser till
civilingenjör på Chalmers.
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Läxhjälparna är unga personer som
studerar på högskolor och universitet.
De får ersättning för sitt arbete av Stiftelsen Läxhjälpen.
– Vi är noggranna vid rekryteringen
så att det blir en bra grupp. Vi vill också
att de ska vara förebilder för eleverna,
säger Muhamed Faraj, som är coach
för läxhjälparna på Hjällboskolan.

Stiftelsen Läxhjälpen finansieras helt
av näringslivet och alla pengarna går till
verksamheten. Varken eleverna eller skolan behöver betala något. Poseidon är ett
av företagen som stödjer Läxhjälpen för
att de ska kunna ha läxhjälpare i Hjällboskolan.
– För oss är det viktigt att kunna vara
med och göra skillnad för unga i Hjällbo.
Ett sätt är att öka förutsättningarna för
att få godkända betyg, säger distriktschef
Svante Lahti.
Läxhjälpen har funnits på Hjällboskolan

sedan 2011 och efterfrågan har hela tiden
varit stor. Därför startas en grupp till i slutet på februari.
– Vi ser att de elever som går hos Läxhjälpen höjer sina betyg och därmed kommer in på gymnasiet. Läxhjälparna är betydelsefulla genom att de på ett gott sätt
kan möta de mycket ambitiösa eleverna
som verkligen vill satsa på skolan, säger
Nils Kaiser, rektor på Hjällboskolan.

