
HVEM ER FGU-SKOLEN ØST? FGU står for den  
Forberedende Grunduddannelse og FGU-Skolen Øst 
har afdelinger i Roskilde, Høje Taastrup, Lejre og 
Solrød/Greve, og som matematikmakker vil arbejdet 
med den unge som udgangspunkt være i en af disse 
byer. Eleverne på FGU er meget forskellige, men  
fællesnævneren er, at de er i alderen 15-25 og, at 
de ofte kommer fra et uafsluttet folkeskoleforløb. 
Du kan finde information om FGU-elevens vej 
igennem uddannelsen her www.ug.dk

HVEM ER MATEMATIKCENTER? Matematikcenter er 
en nonprofitorganisation, der tilbyder gratis hjælp i 
matematik til alle, der har matematik fra 7.klasse  
og op til A-niveau. Vores mål er at skabe lige mulig-
heder for læring og at gøre matematikken forståelig 
for alle. Vi har lokale lektiecaféer i flere byer landet 
over, driver online lektiecaféen Webmatlive.dk og 
den online materialesamling Webmatematik.dk.

Interesseret? Send en ansøgning til Matematik- 
center, hvor du kort fortæller om dig selv og din  
motivation for at blive en del af projektet til  
info@matematikcenter.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig! 

HAR DU LYST 
TIL AT LAVE 

MENINGSFYLDT 
FRIVILLIGT 
ARBEJDE? 

Så bliv makker for en ung, der 
har brug for støtte i matematik!

Projektet er støttet af:



 Hvad får du ud af at være frivillig 
 matematikmakker i Matematikcenter:

• Mulighed for at gøre en forskel for en ung, 
 der har brug for ekstra støtte i matematik, for 

at komme videre i sin uddannelse
• Sparring og supervision fra Matematikcenter 
 og fageksperter
• 1-2 årlige frivilligarrangementer og uddannel-

sesdage
• Fagligt fællesskab med andre frivillige, med 

interesse for matematik
• Et styrket CV

 Vores forventninger til dig som 
 frivillig matematikmakker: 

• Du ønsker at gøre en forskel for et andet 
 menneske, og tror på, at alle har ressourcer, 
 og kan rykke sig
• Gennem din relation til eleven, forklarer  

du matematik på en virkelighedsnær måde 
 (på folkeskole niveau) 
• Du er indstillet på at afsætte 1-2 timer 
 ugentligt til at hjælpe den unge med mate-
 matik

♥

✔Matematikcenter søger frivillige 
matematikmakkere til elever, der går 
på FGU-Skolen Øst. 
Det er ikke et krav, at du selv mestrer matematik 
på et højt niveau, det er evnen til at skabe tillid  
og forståelse for, hvad matematik er, der er det  
essentielle. Makkerskabet skal resultere i, at  
eleven får de matematiske færdigheder, der skal  
til for at komme videre på en erhvervs- eller  
ungdomsuddannelse. 

✂✂
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