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Bra resultat tack vare
I en ljus källarlokal i Rågsved
har klockan precis slagit
fyra och ett gäng ungdomar
kommer in genom dörren.
Här står frivillig läxläsning
på schemat – en verksamhet som sponsras av Stockholmshem.
Stockholmshems stöd till
Stiftelsen Läxhjälpen är en
del i det lokala samarbetet
med andra aktörer i Rågsved.
Läxhjälpen är ett tillfälle för
många att få extra hjälp med
just det ämne man kanske
har svårast för i skolan.
Angelica Andersson läser
till vardags till jurist, men på
kvällstid, två dagar i veckan,
är hon läxhjälpare i Rågsved.

Tillsammans med de andra
läxhjälparna – bland annat
samhällsvetare och lärarstudenter – stöttar de 15
elever varje kväll i studierna.
Hon berättar att den stora
fördelen för eleverna är att
de får möjlighet att låta
kunskaperna sjunka in i lugn
och ro när de kommer hit.
Meningsfullt stöd
– Många elever har låg
motivation och kunskapsbrister när de kommer hit,
och de behöver den där
extra knuffen i rätt riktning.
Det som är så roligt med
läxhjälpskvällarna är att vi
har fått eleverna att verkligen vilja vara här, att de
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tycker att det är kul och ser
meningen med läxhjälpen,
säger hon.
En som verkligen uppskattar den extra undervisningen
är Rawan Raji som går i nian.
Det här är andra året hon går
hit. Hon tror att Läxhjälpen
varit skillnaden mellan bra
och dåliga betyg.
– Utan Läxhjälpen hade
det aldrig gått så bra som
det gjort. Jag längtar efter
att komma hit eftersom det
känns tryggt att vara här
och att man får så bra hjälp,
säger hon.
Hon lovordar Angelicas
hjälp.
– Angelica är fantastiskt
bra, jag gillar henne jätte-
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Staffans studietips!

Angelica Andersson, juriststudent
till vardags och läxhjälpare på
kvällarna, hjälper Rawan Raji med
skolarbetet. Med synliga resultat.

Läxhjäparen
Staffan
ger sina
bästa
tips för
hur kunskaperna Staffan Holmberg,
läxhjälpare
fastnar
på bästa sätt.
• Aktivera alla sinnen: Lyssna
på språk istället för att bara
läsa. Och när du läser – läs
högt för dig själv!
• Plugga med en kompis och
läs högt för varandra.

• Anteckna med dina egna ord
och skriv sammanfattningar.
• Sätt in mattetal i sammanhang och sätt ord i meningar.
• Ta en kort paus med jämna
mellanrum och gör något
helt annat.
• Våga fråga andra!

Läxhjälpen
mycket. Det är bra att kunna
få hjälp men ändå få jobba
självständigt och i lugn
och ro här, säger Rawan,
som behövt mest stöd med
engelskan.

problem för ungdomarna
att lösa. Hon försöker sätta
problemen i sammanhang.
– Jag berättar att det
ibland är svårt att veta
exakt vilken nytta man har

Sätts i sammanhang
En kväll gav Läxhjälpen
studietips (läs läxhjälparen
Staffans bästa tips här intill).
Men under våren har förstås
fokus legat på att plugga
inför och klara de nationella
proven. Tvärtemot Rawan
så har de flesta svårast med
matten.
Angelica berättar att hon
utgår från skolans material
och uppgifter när hon läxhjälper men skapar egna

Fyra dagar i veckan får 15 elever läxhjälp efter skoltid, här i Stockholmshems
lokal på Sköllerstagatan.

av alla kunskaper, men att
det är just därför man
måste lära sig det. För att
vara förberedd när man
behöver använda det man
lärt sig.
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Nya gårdar för alla

OM DU BEHÖVER KONTAKTA OSS

Gårdarna mellan Lännäsbacken och Sköllerstagatan i
Rågsved är uppskattade och
välanvända bland hyresgästerna. Det har gjort dem
gamla och slitna – därför har
det blivit dags för en rejäl
upprustning. Det blir till
exempel mer gröna ytor och
bättre möjlighet att plantera
själv – något som många
uppskattar.
Samtidigt får gården fler
sittplatser, en grill, bättre
belysning och lekytan får

Foto: Bengt Alm

Just nu rustar Stockholmshem upp gårdarna mellan
Lännäsbacken och Sköllerstagatan. När det är klart ska
ännu fler använda gårdarna,
hoppas man.

Gårdarna ska bli ännu mer trivsamma för Stockholmshems
hyresgäster i Rågsved. Nu rustas
fler upp.

en ordentlig uppfräschning.
Dessutom får planteringarna
en hel del nya växter.

Felanmälan
Bredbandskundtjänst
08-508 39 050
08-508 39 090
Mån–tor 07–16, fre 07–14
Övriga tider 08-660 82 00 (Akuta fel, Jouren)

I vår görs halva gården
färdig och nästa år byggs
det klart.

Störningsjouren
08-658 11 60
Fre–lör 20–04
Sön–tor 20–03

De van
anmäle ligaste felen
r du en
klast på
stockho
lm
– dygne shem.se
t runt!

Förvaltning, underhåll, tillval, störningsärenden dagtid
Mån–tor 08.15–16, fre 08.15–15
Distrikt Sydväst: 08-508 39 053, Måsholmstorget 16, Skärholmen C
Växel
08-508 39 000
Mån–tor 08.15–16
Fre 08.15–15

Kontrakts- och hyresbetalningsärenden, bostadsuthyrning,
lokaler (kontor, butik, lager, hobby)

Stockholmshemmet är en informationstidning för AB Stockholmshems hyresgäster. Adress: Hornsgatan 128.
Box 9003, 102 71 Stockholm. Tel: 08-508 39 000. Fax: 08-508 39 099. Hemsida: www.stockholmshem.se.
Ansvarig utgivare: Olle Torefeldt. Redaktör/texter: Olof Klingvall. Grafisk form: Citat. Tryck: Edita Västra Aros.
Foto: Janis Lukas om inget annat anges.
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