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Om Matematikcenter
M

atematik er sjovt og for alle – både fagligt og socialt. Og matematik kan bane

vejen til en bedre fremtid for den enkelte og erhvervslivet og samfundet.
Matematikcenter er en non-profit
organisation som vil gøre danske børn og unge nysgerrige på matematik, så de får
lyst til at lære, lege og forstå matematikkens verden. Matematikcenter tilbyder gratis
lektiehjælp over alt i landet, hvor engagerede frivillige hjælper børn og unge godt i
gang med matematik. Fordi alle har ret til at blive gode til matematik til matematik.
I Matematikcenters lokale lektie- og eksamenscaféer hjælper vi 3.000 elever om
året. Webmatematik.dk og Webmatlive.dk har flere end 5 millioner besøg om året.
Matematikcenter er åben for alle og foregår i hele landet. Vores målgruppe er unge
i 7.-10. klasse og på ungdoms- og voksenuddannelser. Gennem et øget selvværd,
succesoplevelser og en øget forståelse for matematik skaber vi fundamentet for, at
unge kan gennemføre en uddannelse og skabe et godt liv for sig selv. Og vi
bidrager også til, at børn og unges interesse for matematik vækkes, så flere
forhåbentlig vælger at gå den finansielle, tekniske eller naturvidenskabelige vej til
gavn for det danske samfund og erhvervsliv.
Vores lektiehjælp udføres af frivillige, der formidler matematik gennem
praksisnære eksempler, der fremmer elevernes evner til selv at mestre faget. Vi
stiller høje krav til alle frivillige ift. deres matematikniveau og formidlingsevner.
I Matematikcenter arbejder vi med afsæt i FN’s Verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse)
og 10 (mindre ulighed). I vores aktiviteter lykkes vi f.eks. med at tiltrække begge
køn i lige stor grad, da 56% af vores brugergruppe er piger. Og i et marked, hvor én
lektiehjælpstime ved en privat virksomhed koster 350 kr. er vi de eneste i Danmark,
der specialiserer sig i matematik og som samtidig er 100% gratis for alle. Vi sikrer
altså, at unge i familier med en begrænset indkomst også kan få det matematikløft,
som de har brug for.
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Matematikcenter i tal
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Det siger eleverne
om Matematikcenter
Jeg får virkelig meget gavn af både at sidde sammen med
andre og lave matematikopgaver.
Ellers kan jeg godt gå lidt i stå og køre død i opgaverne”
- Julie, elev
“I dag har der virkelig været mange hjælpere til rådighed i
forhold til når man f.eks. sidder i en almindelig
matematiktime. Så er der kun én lærer til 30 elever. Så går
det altså bare meget langsomt. Og så får man slet ikke lige
så meget ud af det som man gør til eksamenscaféen i dag”
- Uma, Elev
“I vores undervisning er det gået meget hurtigt. Derfor er det rart er
der er nogen, som forklarer det på en god måde, så det bliver
nemmere at forstå. Det er jo meget fedt, det er gratis kan man sige”
- Christoffer, elev
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De frivillige i Matematikcenter
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Det siger de frivillige
om Matematikcenter
“Savnede at arbejde med matematik. Savnede at
undervise i matematik og hjælpe folk med at få en
større matematisk forståelse”
- Frivillig
“Jeg vil gerne give noget tilbage til andre, og jeg synes at
matematik er et rigtig vigtigt fag”
- Frivillig
“Jeg har en interesse for at hjælpe andre. Jeg har
tidligere erfaring med undervisning og det holder min
hjerne i form”
- Frivillig
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Tak for opbakningen i 2019 til:
Virksomheder
NCC
Lifecode ApS
Segafredo Zanetti DK
NOAN

Fonde
Asta og Jul P. Justesens Fond
Frederiksberg Fonden
Thomas B Thriges Fond
Etatsraad Georg Bestle Legat
Midtjyske Bladfond
Jyllandspostens Fond
Stibo Fonden
Juchum Fonden
Fabrikant Mads Clausens Fond
Det Letterstedske Selskab
A.P. Møllerske Støttefond
C.W. Strandes Legat
Nordea Fonden
Sydbank Fonden
Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen
Østifterne
Marie og M.B. Richters Fond
HK Danmark
Oticon Fonden
FL Smidth og Co. Gavefond
Lemvig Müllers Fond
Laurits Andersens Fond
EBC’s Fond
Knud og Dagny Andreasens Fond
Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond
F.C. Mathiesens Fond
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Andre støtter og samarbejdspartnere
Roskilde Kommune
Aalborg Kommune
Aarhus Kommune
Frederiksberg Kommune
Københavns Kommune
Rudersdal Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Sønderborg Kommune
Silkeborg Kommune
Aalborg Bibliotekerne
DOKK1
VUC Aarhus
HF+VUC Fyn
Rosborg Gymnasium & HF
Silkeborg Bibliotekerne
VUC Roskilde
Biblioteket Sønderborg
Niels Brock Gymnasium
Vibenhus Gymnasium NEXT
HC Ørsted Gymnasiet Frederiksberg
Johannesgymnasiet
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Københavns Private Gymnasium
Tårnby Gymnasium & HF
VUC Lyngby
Tutee
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Matematikcenter
Fonde

Matematikcenter
info@matematikcenter.dk
tlf. 6012 6713
CVR: 34002363
www.matematikcenter.dk
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