
Röda korsets läxhjälp i Haninge 2020 
2020 har inneburit en prövning för läxhjälpsverksamheten. Under årets första månader, fram till 
ungefär 15 mars bedrev vi verksamheten som vanligt med den skillnaden att Björn Florén lämnat 
över ansvaret för läxhjälpen i Kulturhuset till Hannes Pitkänen med mig (Anders Lundin) som 
ersättare. Men Björn fortsatte som vanligt i övrigt. Under den perioden hade vi ungefär 10-15 elever i 
Kulturhuset varje tisdag (kl 15-18) och onsdag (kl 15-16:30) samt i Brandbergen ca 11 elever varje 
torsdag (kl 15-18:30). Antalet lärare var ca 10 i Kulturhuset och oftast 4 i Brandbergen. När pandemin 
tog fart avbröts läxhjälpen i båda biblioteken. Totalt fanns då 25 registrerade läxhjälpare i 
kommunen. Några av oss hade privata kontakter med ett antal elever som vi fortsatte att hjälpa på 
distans och någon gång genom att träffas på café. Under hösten försökte vi dra igång en organiserad 
läxhjälp på distans. Jag tog mail- och sms-kontakt med registrerade läxhjälpare men många önskade 
inte fortsätta på distans utan ville avvakta tills den vanliga verksamheten kom igång. Några svarade 
aldrig trots påminnelser. I slutet av året hade vi till slut organiserat läxhjälpen på distans. Röda korset 
har fått en ny hemsida och Christer Jegbert har hjälpt till att lägga information om oss. Nu är vi 6 
personer som ger läxhjälp på distans och har börjat få kontakt med enstaka elever. Vid årsskiftet 
började man dela ut information om oss på Kulturhuset. Men tyvärr stängdes biblioteken samtidigt 
så många elever vet inte om att vi finns. Men vi tror att så fort det sprider sig att vi finns, kommer det 
nog att finnas behov av oss och det är risk för att vi är för få. Tyvärr ville kommunen inte ta in 
information om att behöver bli fler på sin annonsplats i Mitt i Haninge. 
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