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Frivillige  
matematikere sø-
ges til ny lektiecafé
Nu åbner Matematikcen-
ter med støtte fra Danske 
Bank endnu en lektiecafé. 
Denne gang på Vejle Tek-
niske Gymnasium på 
Strandgade 3 i Vejle. Der-
med er der nu i alt 15 lek-
tiecafeer landet over, hvor 
folkeskolens ældste klas-
ser og elever på ungdoms-
uddannelserne kan hente 
hjælp til at klare matema-
tikopgaverne. 

- Rigtig mange kæmper 
med matematik. Dem vil 
vi gerne hjælpe, ligesom vi 
ønsker, at flere elever bli-
ver nysgerrige på matema-
tik. Derfor udvider vi nu 
med endnu en lektiecafé i 
Vejle, fordi vi mener, at 
der skal være lige adgang 
til matematikhjælp for al-
le, siger Kathrine Pred-
strup, der er sekretariats-
leder i Matematikcenter. 

Den gratis lektiehjælp i 
Vejle bliver sponsoreret af 
Danske Bank og ligger 
godt i tråd med bankens 
mål om at styrke de unges 
viden om penge og privat-
økonomi. 

- Vi udvikler løbende 
redskaber både til børn og 
unge, deres forældre og 
lærere, der skal styrke de 
unges finansielle forståel-

se og skabe grundlag for 
en sund økonomi i voksen-
livet. Her spiller matema-
tik en væsentlig rolle, og 
derfor vil vi gerne bakke 
op om Matematikcenters 
tilbud her i Vejle, siger Pal-
le Heiselberg, privatdirek-
tør i Danske Bank i Vejle. 

Frivillige gør en for-
skel 
Matematikcaféen i Vejle 
bliver drevet af frivillige 
lektiehjælpere, der alle 
har matematik svarende 
til mindst A-niveau i gym-
nasiet. En af dem er Julia 
Skov, der skal stå i spidsen 
for den nye lektiecafé. Ju-
lia kommer oprindeligt fra 
Rusland, men flyttede til 
Danmark for syv år siden. 
Siden har Julia uddannet 
sig til finansøkonom og ta-
get en bachelor i erhvervs-
økonomi, og i øjeblikket 
er hun i gang med en kan-
didat-uddannelse i Cand. 
Oecon ved Aarhus Univer-
sitet. Julia glæder sig til si-
deløbende at hjælpe de 
unge med deres matema-
tiklektier i Vejle. 

- Jeg håber, at eleverne 
vil vise stor interesse for 
tilbuddet, og at alle frivil-
lige med stort engagement 
vil hjælpe eleverne med 
matematikken, siger Julia 
Skov. 

Lige nu leder Matema-
tikcenter efter frivillige 

lektiehjælpere i Vejle, og 
vil man gerne være med, 
er det muligt at læse mere 
på matematikcenters 
hjemmeside. Ifølge Julia 
Skov er der ingen tvivl om, 

at det nye initiativ vil gøre 
eleverne dygtigere til ma-
tematik og forbedre deres 
muligheder for at komme 
ind på deres drømmestu-
die. 

Matematikcenters lek-
tiecafé i Vejle har åbent 
hver mandag kl. 15.30-
17.30. Her står en gruppe 
frivillige klar til at hjælpe 
eleverne med deres mate-

matiklektier – og første 
gang er mandag den 15. 
september. 

Se mere på www.mate-
matikcenter.dk.

Nyt lektietilbud for alle i Vejle

Nu starter en lektiecafé på Vejle Tekniske Skole med støtte fra Danske Bank.


