Årsberetning 2018

Der er matematik i alt
… i din fremtid
... i din drømmeuddannelse
... i din hverdag.

Matematikcenter vil ændre børn og unges holdning til matematik. Derfor tilbyder vi gratis matematikhjælp til alle Danmarks børn og unge i folkeskolens ældste klasser samt på landets erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser. Hjælpen er gratis og online for herved at sikre, at den er tilgængelig for
alle – uanset geografisk, økonomisk og social baggrund. Samtidig vil vi blande os
i og være med til at påvirke samfundsdebatten, når det handler om frivillighed
og lige uddannelse for alle.
Matematikcenter vil vise, at alle kan få styr på matematikken, uanset hvilket
matematikniveau, den enkelte befinder sig på. Det gør vi ved at formidle matematikken på en gennemskuelig og virkelighedsnær måde. Vores lektiehjælpere er
alle frivillige med høje kompetencer i matematik. De oplæres i Matematikcenters
særlige formidlingsform, der lægger vægt på, at de frivillige hjælper den enkelte
til at forstå en matematisk problematik snarere end blot at lave udregningerne
for eleverne.
Matematikcenter vil sikre, at ingen behøver at vælge deres fremtidsdrømme fra,
fordi matematikken driller – og der er matematik i flere uddannelser og fagområder, end de fleste tror. For nogle kræver fremtidsdrømmen et 12-tal i matematik
på A-niveau, for andre er matematik på C-niveau nok, og for stadig andre er det
folkeskolens afgangsprøve, der skal bestås.
Matematikcenters mål er derfor ikke, at alle skal have 12 i matematik. Vi ønsker i
stedet, at hver enkelt opnår sit personlige matematiske potentiale og får fornemmelse for matematikkens betydning i samfundet og den enkeltes hverdag.

Matematikcenters
kerneområder i 2018
Webmatlive og Webmatematik til
erhvervsuddannelserne

Udarbejdelse af materialer til
Webmatematik

Der er politisk og samfundsøkonomisk
interesse for, at flere unge vælger
en erhvervsuddannelse. For mange
unge, udgør matematikken dog en
udfordring i såvel optagelses- som
uddannelsesforløbet. Under overskriften ”Der er matematik i alt – også i dit
fag” og med støtte fra Nordea-fonden
og Industriens Samarbejds- og Uddannelsesfond, iværksatte vi derfor en
oplysningskampagne om Webmatlive
og Webmatematik overfor landets
erhvervsskoleelever.

Med udgangspunkt i vores fortsatte
samarbejde med vores hovedsponsor
NCC, har vi løbende kunnet tilføje nye
inspirationsmaterialer til Webmatematik med særligt fokus på temaet ”Der
er matematik i alt”, der viser, hvordan
matematikken kan bruges til at regne
på dagligdags situationer og hændelser.

Webmatlive til folkeskolens ældste
klasser
I sommeren 2018 lukkede Ungdommens Røde Kors deres online lektiehjælpsforum Lektier Online. Med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond
iværksatte Matematikcenter derfor en
landsdækkende oplysningskampagne
om Webmatlive målrettet folkeskolens
ældste klassetrin med budskabet om,
at de fortsat har mulighed for at modtage gratis, kvalificeret lektiehjælp
online. Alle landets folkeskoler blev
kontaktet i fm. kampagnen. Indsatsen
omfattede desuden en rekrutteringskampagne af matematikkvalificerede
frivillige til Webmatlive for at imødekomme de nye brugere.

De gymnasiale ungdomsuddannelser
Vi fortsatte vores oplysningskampagner om Webmatematik, Webmatlive og vores fysiske lektie- og
eksamenscaféer målrettet eleverne
på landets gymnasiale ungdomsuddannelser, der traditionelt har udgjort
vores største brugerflade.
Folkemødet 2018
Sammen med Produktionsskolerne i
Danmark satte vi under debatoverskriften ”Hvad skal vi egentlig bruge
matematikkent til” fokus på behovet
for at sidestille matematikfaget med
læsning og skrivning som uundværligt
i den enkeltes dagligdag. I debatten
deltog forskere, politikere og interesseorganisationer.

Matematikcenter i tal
Årlige besøg på Webmatematik.dk
2014

1.140.221

2015

2.941.025

2016

4.207.329

2017

4.578.060

2018

4.868.478

Årlige besøg på Webmatlive.dk
2015

71

2016

334

2017

343

2018

674

Årlige besøg på Matematikcenters Youtube-kanal
2014

92.665

2015

236.717

2016

409.039

2017

400.347

2018

424.279

Elever og frivillige i Matematikcenters lektiecaféer
Frivillige

2014

2015

2016

2017

1.358

3.088

1.357

3.014

1.470

3.099

1.284

2.538

1.081

2.291

Elever

2018

Brugere af Matematikcenters tilbud om gratis lektiehjælp
(Lektiecaféer, Webmatematik, Webmatlive)
Andet 5,67%
Forældre 4,70%
10. klasse 3,42%

Matematik A 34,71%

Lærer 3,73%

Matematik C 7,10%

Matematik B 20,01%

Aldersfordeling blandt Matematikcenters brugere
18 år 24,45%
19 år 11,95%

20-25 år 10,58%

17 år 17,31%

26+ år 18,82%
16 år 8,10%
Ikke oplyst 2,75%
Under 15 år 6,04%

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse af Matematikcenters brugere af 1959 adspurgte.

7.-9. klasse 20,67%

Det siger vores frivillige og
samarbejdspartnere om
Matematikcenter

”

NCC er hovedsponsor for Matematikcenter, fordi
matematik er essentielt for vores virksomhed.
Uanset om du arbejder som tømrer eller er
uddannet ingeniør, så er matematik en vigtig
del af arbejdet. Og derfor vil NCC være med til at
gå forrest, både i branchen, men også i forhold
til at sætte matematik på agendaen.
Louise Sjøntoft, HR-direktør i NCC
NCC har været Matematikcenters hovedsponsor siden 2015.

Nordea har en naturlig interesse i, at flest mulige
danskere har mulighed for at få endnu bedre finansiel
forståelse. Via Matematikcenter kan vi hjælpe unge
med at blive stærkere til tal, og det arbejde ligger
fuldstændig i tråd med vores ambition om at dele
viden om økonomi med samfundet.

”

Mads Skovlund Pedersen, chef for privatkunder i Nordea
Nordea var hovedsponsor for Matematikcenter 2017-2018.

”

Efter at have undervist på
ungdomsuddannelserne i over 30 år er jeg
gået på pension, men mit hjerte banker
stadig for matematikken. Det glæder
mig derfor, når der er unge mennesker,
som spørger om min hjælp, og det er der i
Matematikcenters lektiecafé på biblioteket i
Sønderborg, hvor de unge kommer enkeltvis
eller i grupper fra samme klasse. Det er
vigtigt, at de unge ikke kommer bagud
med deres hjemmearbejde, og da ikke alle
forældre kan hjælpe dem, er lektiecaféen et
godt sted at få hjælp.
Bent Aksglæde Rasmussen, frivillig i lektiecaféen
i Sønderborg og på Webmatlive.dk

Matematikcenters
samarbejder og
partnerskaber
Matematikcenter er finansieret af virksomheder og fonde, der støtter op om vores projekt. Uden denne støtte til drift og projektudvikling, kan Matematikcenter
ikke udføre den opgave, vi har sat os for: At tilbyde gratis matematikhjælp til alle
unge i Danmark. Partnerskaberne indgås med virksomheder og fonde, der ønsker
at investere i uddannelse med særligt fokus på matematik.
For os er alle partnerskaber vigtige. Store som små. Takket være disse samarbejder kan Matematikcenter tilbyde gratis lektiehjælp til stadig flere unge i vores
fysiske lektie- og eksamenscaféer samt online i vores online lektiecafé Webmatlive og inspirationsforum Webmatematik.
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