Et skoleeksempel på
hvordan forebygge
dropouts

Leksehjelp: F.v. Yusra (6), Ayaan (6) og Maryam, mor til Ayaan. Foto: MINA HAUGLI

Alle samarbeider! Bydel, lærere, foreldre og andre stiller opp og bidrar til at
ikke bare barna og de unge får leksehjelp og lærer, men også foreldrene.
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TORSHOV: På biblioteket på Torshov arrangeres det leksehjelp for elever fra 1. - 7. klasse hver mandag.
Rundt 85 elever er innom tilbudet, og det trengs flere frivillige lærere.
– Alle er velkomne til leksehjelp her på Torshov, og siden tilbudet er blitt så populært er det hele tiden behov
for flere lærere. Gjerne pensjonerte lærere og studenter, sier bydelsansvarlig Reza Rezaee.
I leksehjelpen hver mandag mellom klokken 16.00 til 18.00 får elever leksehjelp i alle slags fag. Nå
planlegges det også å utvide tilbudet til å også gjelde lesing.

Pensjonert professor i matte ved Blindern, Atle Seierstad, hjelper Jonas (11) med matteleksene. Foto: MINA HAUGLI

LES OGSÅ: – Jeg håper flere lærer av Nordpolen skole! (http://nab.no/sagene-avis/jeg-haper-flere-skolerlarer-av-nordpolen-og-bydel-sagene/19.15158)
– Vi planlegger å starte en lesekrok mellom klokken 15-16 etter høstferien, fordi vi har fått tilbakemeldinger
fra foresatte og lærere om at flere barn trenger leseøving, forteller Rezaee videre.

Forebygging
En av foreldrene og ildsjelene bak tilbudet som står for den praktiske koordineringen, Isse Elmi, forteller at
for han er tilbudet veldig viktig i forebyggingsarbeidet for å hindre frafall også senere, i den videregåendeskolen.
– Mange av foreldrene her har ikke forutsetning til å hjelpe barna med lekser. Det ender med at barna drar
tilbake på skolen uten å ha gjort leksene, og de blir tidlig hengende etter. Som igjen kan føre til at ungene
dropper ut av skolen, rett etter den obligatoriske skolegangen, sier Elmi.

Rundt 20 personer var innom på første leksehjelpen etter sommerferien. Foto: MINA HAUGLI

– Leksehjelpen hjelper både barna som kommer, og foreldrene som følger de hit. Foreldrene får se hvordan vi
hjelper ungene, og da lærer de med, sier Elmi.

Tenker å utvide
Leksehjelpen for barn på mandager på Torshov bibliotek, og leksehjelp for foreldre på onsdager på Nordpolen
skole, er et samarbeid hvor alle bidrar. Så blir det også mer rimelig å drifte leksehjelpen.
– Biblioteket på Torshov og lokalet på Nordpolen skole, får vi låne gratis, Bydel Sagene ordner med frukt og
rekruttering av lærere. Foreldre kommer og skjærer opp frukt, og ordner alt det praktiske, sier Rezaee.
Nå er tanken å utvide leksehjelpen til og også gjelde ungdomsskole- og videregåendeelever i løpet av høsten,
og til dette trengs flere lærere, hjelpere, studenter og pensjonister.
LES OGSÅ:
Finn en "feil" på dette bildet (http://nab.no/sagene-avis/finn-en-feil-pa-dette-bildet/19.15265)
Total makeover her (http://nab.no/sagene-avis/total-makeover-her/19.15287)
SV gikk mest fram, opplever stor medlemsvekst lokalt (http://nab.no/sagene-avis/sv-gikk-mest-framopplever-stor-medlemsvekst-lokalt/19.15307)

