Röda Korset börjar med läxhjälp på distans
Frivilliga från Röda Korset hade tidigare en populär läxhjälp, både i Kulturhuset och i
Brandbergens bibliotek. Corona-pandemin satte stopp för det. Men nu startar vi läxhjälp på
distans istället.
Du som går olika utbildningar: grundskola, gymnasium, SFI, KomVux, folkhögskola eller
någon annan utbildning kan få hjälp med dina läxor och uppgifter av Röda Korsets erfarna
läxhjälpare.
Så här gör du:
1. Titta på listan över vilka läxhjälpare som finns.
2. Välj ut en läxhjälpare (inte flera samtidigt) som är bra på det du vill ha hjälp med.
3. Maila läxhjälparen och berätta vad du vill ha hjälp med. Där skriver du också upp de
här uppgifterna om dej själv:
 Ditt namn
 Din mailadress
 Ditt telefonnummer
 Vilken utbildning och årskurs du går i
Läxhjälparen kontaktar dig sedan så att ni kan bestämma hur ni vill jobba tillsammans.
Här är några alternativ till hur ni kan träffas på distans:






Ni kan träffas genom WhatsApp som man kan ladda ner till sin mobil. Där kan ni se
varandra och du kan fotografera sidor ur kursboken eller något som du skrivit på t.ex.
ett block och skicka det så att läxhjälparen kan se och kommentera.
Har du ett Google-konto kan du också dela digitala dokument med läxhjälparen.
Sedan kan ni båda två se och ändra i dokumentet samtidigt.
Ni kan också maila till varandra och skicka filer eller SMS:a eller bara prata via
telefon.
Ni kan träffas via Zoom eller Teams. (Zoom finns att ladda ner för både mobil och
dator).
Ni kan också träffas som vanligt två och två. Detta kan göras på något café eller
annan allmän plats om ni är noga med att hålla distans. Tänk på att många av
läxhjälparna är äldre och i riskgrupp för corona så det är nog bara i undantagsfall man
kan göra så här.

Det är du och läxhjälparen som kommer överens om hur ni vill göra!
Lycka till och välkommen till Röda Korsets läxhjälp!

Lista över läxhjälpare
Anders Lundin, andblun2@gmail.com
Ämnen, bra på: matematik, fysik, svenska, engelska för grundskolan
Ämnen, ganska bra på: naturkunskap, enklare medicin, faktatexter, inte historia
Tider för läxhjälp: tisdag, torsdag 15-18 eller överenskommelse
Kontaktmetod: sms, mail, Whatsapp, Google drive
Elisabeth Lindmark, lindmarkelisabeth@gmail.com
Ämnen, bra på: svenska för gymnasiet
Ämnen, ganska bra på: faktatexter, ej matematik, fysik, kemi eller engelska
Tider för läxhjälp: efter överenskommelse
Kontaktmetod: efter överenskommelse
Hannes Pitkänen, m49hpn@gmail.com
Ämnen, bra på: matematik, fysik, kemi, svenska
Ämnen, ganska bra på: matematik, fysik, kemi, svenska beror på nivån
Tider för läxhjälp: efter överenskommelse
Kontaktmetod: sms, mail, Whatsapp, Google drive
Lena Nelsson, lnelsson44@gmail.com
Ämnen, bra på: svenska, engelska, historia, vårdkunskap, texter på svenska
Ämnen: ganska bra på: Tider för läxhjälp: måndag-fredag, kontorstid
Kontaktmetod: kan träffas på bibliotek eller café med distans
Merja Pitkänen, merja.pitkanen@hotmail.com
Ämnen, bra på: svenska, samhällskunskap
Ämnen, ganska bra på: svenska, samhällskunskap beror på nivån
Tider för läxhjälp: eftermiddagar eller efter överenskommelse
Kontaktmetod: sms, mail, Whatsapp
Tore Alsterlind, tore.astlind@telia.com
Ämnen, bra på: matematik, naturkunskap, teknik till gymnasienivå
Ämnen, ganska bra på: alla ämnen utom språk för årskurserna 3 till 9
Tider för läxhjälp: helst en fast tid ca 4 timmar/vecka
Kontaktmetod: via sms, telefonkontakt, material via mail

