Marissa Kokalla är en av eleverna som volontären Karin Hansson hjälper på
Drottninghögsskolan. Foto: Joel Winqvist

OV kör läxhjälp på fyra skolor
Inte bara handboll på "Handbollsskola för alla"
Av Joel Winqvist

HELSINGBORG. Nu är OV Helsingborg i gång med läxhjälp på alla fyra skolor i Helsingborg
som ryms inom projektet ”Handbollsskola för alla”.
Satsningen som tidningen har skrivit om tidigare är ett led i att minska utanförskapet i samhället.
Projektet involverar fyra stadsdelar som anses som socialt utsatta i Helsingborg. En del handlar
om att erbjuda handbollsträningar på skolorna, en annan om att ge läxhjälp med fokus på
språkträning.
Nu är verksamheten i skolbänkarna igång på alla fyra skolorna. En av dem är
Drottninghögsskolan.

– Det märks på eleverna att de vågar prata svenska mer nu, tycker Cissi Warntoft som är rektor
på skolan.
Att få öva lite extra på språket är av stor vikt, menar hon.
– För många är enda tillfället att prata svenska på skoltid, berättar hon och refererar till att en hel
del föräldrar ännu inte lärt sig det svenska språket.
Karin Hansson hade egentligen pensionerat sig som lärare, men lockades tillbaka till skolvärlden
när OV kallade med sitt projekt. Nu är hon en av volontärerna som stödjer barnen.
– Jag saknade det litegrann, och kände att jag ville ha mer att göra. Framförallt nu på vintern,
säger hon.
Marissa Kokalla har varit i Sverige i dryga tre år, men pratar mer albanska och engelska hemma
hos familjen än svenska. Hon trivs med att öva på svenskan.
– Jag vill prata svenska för det är mitt land. Det är roligt för an får träna mer och lära sig, säger
hon.
Volontärerna utgår från gemensamma texter som de läser högt ur, och sedan pratar de med
barnen om texten och innehållet. Fokus är på ordförståelse och att förstå sammanhang.
– Det viktigaste är att eleverna får mycket taltid, menar Cissi Warntoft.

Karin Hansson är egentligen pensionerad lärare men lockades tillbaka till skolans värld när OV
kallade.

"Det är viktigt med vuxenkontakt"
Mats Jacobson som projektleder satsningen för OV:s räkning poängterar vikten av att barnen får
träffa fler vuxna och kan få förebilder.
– Det är viktigt med vuxenkontakt. Volontärerna är viktiga förebilder, säger han.
Handbollsklubben söker dock fler volontärer som är villiga att ställa upp och hjälpa barnen.
Förhoppningen är att kunna växa och hjälpa fler barn än i dag.
– Vår ambitionsnivå är att växa 3-4 gånger större mot hur det ser ut i dag, säger Mats Jacobson.

Marissa Kokalla tycker att det är roligt att få öva mer på svenskan.
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