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NYHEDSOVERBLIK

Sundhed og
indvandring
optager ﬂest

Mange får nu hjælp til
matematiklektierne

Måling: Trods massiv dæk-

Lektier: De fleste skoleelever kender det sikkert. At
skubbe lektierne til sidste
øjeblik for så at opdage, at
ligningerne var lidt sværere, end man lige havde troet. Så kan det være ærgerligt, at tilbuddet om lektiehjælp på skolen sluttede
sidst på eftermiddagen.
Men nu kommer der et
alternativ til skolernes egne tilbud. Det sker, når organisationen Matematikcenter åbner en online lektiecafé.
Matematikcenter ønsker
at nå de elever, som ikke
benytter sig af lektiecafeer
på deres skole. Det er nemlig ofte dem, som har behov for ekstra støtte, når
de laver matematiklektier
og -afleveringer derhjemme.

ning i pressen er det
hverken terror eller dagpenge, der betyder mest,
når de danske vælgere
skal sætte deres kryds.
Det er i stedet sundhed
og indvandring, viser en
måling, som Voxmeter
har foretaget for Ritzau.
1.000 adspurgte har i målingen fået mulighed for
at vælge tre emner, der
får mest betydning for,
hvor deres kryds skal sættes. Næsten 4 af 10 siger,
at emnerne sundhed og
indvandring – eller begge
dele – er vigtige for, hvem
de stemmer på. Derudover siger mere end hver
fjerde af vælgerne, at de
er optaget af arbejdspladser. Emner som klima,
uddannelse og økonomisk vækst er noget, cirka hver femte vælger synes er vigtigt for, hvem
man stemmer på. Emner
som terror, udenrigspolitik og dagpenge er i færrest vælgeres tanker, når
krydset skal sættes. /ritzau/

Frivillige lektiehjælpere
Matematikcenter tilbyder i
forvejen online hjælp til
matematik via tjenesten
Webmatematik.dk. Siden
fungerer som en online
emneinddelt opslagsbog.

Her kan elever søge på emner, se videolektioner og
stille spørgsmål i et forum.
Med den nye online
lektiecafé kan brugerne
chatte med frivillige lektiehjælpere. Det skal supplere
det eksisterende tilbud og
imødekomme et konkret
behov blandt organisationens mange online brugere.
Den online lektiecafé er
også et forsøg på at imødekomme Matematikcenters
udfordringer med at tilbyde gratis lektiehjælp i matematik til børn og unge,
som bor langt fra organisationens fysiske lektiecafeer.
Matematikcenter er en
non-profit organisation,
der tilbyder gratis lektiehjælp i matematik i hele
landet. Matematikcenter
henvender sig primært til
elever i udskolingen samt
elever på ungdomsuddannelserne, enkeltfag og suppleringskurser. Lektiehjælpen kommer fra frivillige,
der alle har et højt fagligt
jp
niveau i matematik.

Tre udsendte
har været i
kontakt med
ebolapatient
Hjemtagelse: Tre danske

Flere Venstre-kandidater har åbnet for brugerbetaling på lægebesøg.
Arkivfoto: Bjrøn Marcus Trappaud/Polfoto

V: Brugerbetaling skal undersøges
Lægebesøg: Hvis du falder på
cykel og brækker en arm, så
betaler det offentlige. Hvis
du brækker en tand, skal du
selv betale. Det tænkte eksempel bruges til at forklare,
hvorfor Venstre vil kigge på
brugerbetaling i sundhedsvæsnet. Derfor vil Venstre
nedsætte en arbejdsgruppe,
der skal se på området, hvis
partiet vinder regeringsmagten, siger næstformand Kristian Jensen. »Vi vil undersøge, om de cirka 13 pct. af
sundhedsudgifterne, der i

dag dækkes af brugerbetaling, kan fordeles på en mere retfærdig måde, hvor
man tager hensyn til kronisk syge og mindrebemidlede.« Venstre har officielt
afvist at indføre brugerbetaling på lægebesøg, men emnet er kommet på dagsorden, fordi flere V-kandidater
på www.altinget.dk giver
udtryk for, at de er åbne
over for, at det kan koste
f.eks. 100 kr. at besøge sin
læge. Kun 6 af 56 kandidater
afviser brugerbetaling. /ritzau/

sundhedsarbejdere har i
Sierra-Leone været i kontakt med en amerikaner,
der er smittet med ebola.
Derfor har Forsvaret og
Beredskabsstyrelsen
hjemtaget de tre udsendte, der har arbejdet med
ebolapatienter i Sierra
Leone, oplyser Region
Midtjylland. De tre danskere har været udsendt
for henholdsvis forsvaret
og Beredsskabsstyrelsen.
Region Midtjylland oplyser, at de tre sundhedsarbejdere har det godt og
lige nu bliver undersøgt
på Aarhus Universitetshospital. Sammen med
sygehuset vil Sundhedsstyrelsen lave risikovurderinger på de tre udsendte. Sierra Leone har
sammen med landene
Liberia og Guinea været
de lande, der har været
hårdest ramt af det omfattende ebolaudbrud i
/ritzau/
Vestafrika.

Efter år med nedgang vil ﬂere
unge være folkeskolelærer
Studieoptag: Nye tal fra kvote 2 viser, at ﬂere vil være skolelærer efter år med nedgang
på grund af negative historier om folkeskolereformen. De lærerstuderende er begejstrede.
MATIAS SEIDELIN
matias.seidelin@jp.dk

er er forår i luften på
vej til lærerfaget.
Flere og flere unge
ser nemlig nu endelig
ud til at vælge uddannelsen
til efter flere års fald, viser nye
tal fra de såkaldte kvote 2-ansøgninger, der denne weekend er blevet talt sammen på
kryds og tværs af landet.
Dekan på professionshøjskolen UCC Tove Hvid Persson, der også er talsmand for
læreruddannelserne,
oplyser, at der i år er sket en stigning på hele 8,8 pct. på kvote
2-ansøgninger efter et markant fald i 2014.
»Så selv om der kun er tale
om en lille stigning, og selv
om det kun er et foreløbigt
tal, ser kurven nu ud til at være knækket, og det er vi faktisk meget taknemmelige
for,« siger hun.
Hun understreger dog

D

samtidig, at det er for tidligt
at komme med et endeligt tal
på søgningen til læreruddannelserne, fordi de såkaldte
kvote 1-ansøgninger endnu
ikke er talt med.
Men ifølge Forsknings- og
Uddannelsesministeriet plejer kvote 2-tallene at give et
fingerpeg om, hvor stor den
endelige søgning ender med
at blive.
»Derfor er vi også forsigtige
optimister, selv om vi tidligere har oplevet, at det er gået
den modsatte vej,« siger Tove
Hvid Persson.

Konstant dårlige historier
Det er ikke mindst den meget
negative fokus på regeringens folkeskolereform, der
ifølge eksperter de seneste år
har fået de unge til at vælge
læreruddannelsen fra. Historier om, at lærere får mindre
tid til forberedelse og samtidig skal undervise mere parret med, at flere og flere læ-

rere flygter fra folkeskolen,
har fået unge til at parkere
drømmen om et liv foran
tavlen.
Men ifølge Christian Dalby, der er formand for de Lærerstuderendes Landskreds,
viser de nye tal, at de unge
måske er begyndt at se bort
fra de negative historier om
lærerfaget.
»Det viser, at der blandt
unge er en mere bred refleksion over, hvorfor man gerne
vil lærerfaget,« siger han.

Minister er positiv
Det samlede tal for kvote 2 er
af Uddannelses- og Forskningsministeriet i år opgjort
til 51.200, hvilket en stigning på næsten 2.000 i forhold til året før.
Og det mener uddannelses- og forskningsminister
Sofie Carsten Nielsen (R) er
positivt.
»Alle erfaringer viser, at det
er godt, når vi anvender mere

alternative
optagelsesformer, som man gør på kvote 2.
Og selv om jeg ikke ønsker at
smide karaktergennemsnittene ud med badevandet, må
vi også bare sige, at dem, der
søger ind via kvote 2, oftest er
de mest velmotiverede,«
siger Sofie Carsten Nielsen.
Mens optaget på kvote 1
nemlig udelukkende baseres
på, hvilket snit man har fra
hf eller gymnasiet, er det
f.eks. ophold på højskoler og
andre former for uddannelser, der tæller med i billedet,
når man søger optagelse på
en videregående uddannelse
via kvote 2.
Men også deciderede optagelsessamtaler bliver indført
flere og flere steder på kvote 2
for at screene de elever, der er
allermest motiverede for at
læse videre. Sådan har man
bl.a. gjort på læreruddannelserne, forklarer dekan Tove
Hvid Persson.
»Og det har helt afgjort gi-

FAKTA

Studieoptag
Kommende studerende på landets videregående uddannelser søger ind via kvote 1 eller
kvote 2.
På kvote 1 bliver man udelukkende bedømt på resultatet af
sin gymnasiale uddannelse.
På kvote 2 kommer ansøgere
ind, som ikke kan blive optaget gennem kvote 1. Ansøgerne her bliver bl.a. vurderet på
kvaliﬁkationer ud over eksamensgennemsnittet.
Det kan f.eks. være højskoleophold, udlandsophold, eller
foreningsarbejde eller optagelsessamtaler på de enkelte videregående uddannelser.
Kilde: uddannelsesguiden.dk
og Infomedia.

vet et positivt resultat, fordi
vi oplever, at folk fra kvote 2
har et mindre frafald end
dem, der er kommet ind via
kvote 1,« siger hun.

Rigtig godt system
Det er formand for de Lærerstuderende Landskreds Christian Dalby enig i:
»Det er et system, som har
vist sig at være rigtig godt,
fordi du virkelig skal tale for
din sag, når du søger ind, og
der må man bare sige, at det
efterfølgende har hjulpet på
frafaldet,« siger han.
Også socialrådgiveruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen har i år oplevet en
markant stigning på henholdsvis 23 og 16 pct. i forhold til året før på kvote 2ansøgningerne. Det oplyser
VIA University College i en
pressemeddelelse, hvor de
også melder om en beskeden
samlet fremgang af ansøgere
via kvote 2.

