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Kan jeg som forælder hjælp med matematikken? 
 

Det er vist ingen hemmelighed, at mange elever har svært ved matematikken i gymnasiet. I 
flere andre fag kan eleven måske hente hjælp hos sine forældre med f.eks. dansk, engelsk, 
samfundsfag osv. I matematik er det desværre nogle gange opfattelsen, at man som 
forældre må give op. Enten er det længe siden, man selv har haft matematik-timer, eller 
også har man måske aldrig haft det, der svarer til B-niveau i gymnasiet. Vores påstand er 
imidlertid ”DU KAN GODT HJÆLPE MED MATEMATIKKEN” næsten uanset, hvad din 
baggrundsviden er! 
 
Hvordan det? 
Vores erfaring fra eksamen er, at mange elever kunne klare sig langt bedre, hvis de fik lidt 
ekstra træning i f.eks. de små tabeller, hvordan man ganger en minusparentes ud, hvordan 
man forkorter en brøk korrekt osv osv. Selv de dygtigste af vores elever kommer let til at 
miste nogle points, fordi de fejler i nogle af disse emner. Man skal huske, at det til eksamen 
på B-niveau er en delprøve uden hjælpemidler. Det er ikke mindst her, denne 
grundlæggende viden bliver sat i spil. 
 
Vi vil gerne invitere jer til en ”matematik brush-up aften for forældre”, hvor vores tidligere 
matematiklærer Karsten Dam på to timer vil gennemgå flere af disse emner fra folkeskolen. 
 
Det foregår onsdag den 4. november 2020 fra klokken 19 til 21. Skolen byder på en kop 
kaffe/te og lidt sødt. 
 
Kom og få repeteret lidt af dine gamle (og måske lidt rustne) regnefærdigheder! 
 
Af praktiske årsager er det nødvendigt med en tilmelding. Du kan enten ringe eller sende 
en mail, hvis du gerne vil deltage. Vi har blot brug for at vide, hvor mange I kommer, og 
hvad jeres søn eller datter hedder. Ring til 48177555 eller skriv til Info@allgym.dk. 
Tilmelding senest mandag den 26. oktober 2020 kl. 9.00. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Anders Wind 
rektor 
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