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Ideella krafter förbereder niondeklassare inför nationella proven i
matematik
Pressinbjudan: Lördagen den 11 maj anordnas Intizedagen, ett årligt evenemang där elever får
möjlighet att förbereda sig inför Nationella Proven i matematik. I år riktar sig räknestugan till
9:onde klassare där man förutom möjligheten att räkna själv med handledning av gymnasieoch högskole mentorer kommer att bjudas på föreläsningar, räknestugor och mat på Chalmers
Campus Johanneberg
Intizedagen har varit ett återkommande evenemang som varit väldigt uppskattat av deltagarna
under åren och är en av de större aktiviteterna som matematikföreningen Intize anordnar. Förra
året riktade sig Intizedagen mot gymnasieelever där över 200 elever dök upp. Andrés Colombo,
kommunikatör på Intize, “Enligt statistik från Skolverket så är det fler än var tionde elev i årskurs
9 som inte uppnår kunskapskraven i matematik, och så har det sett ut de senaste 10 åren. Det
är ett problem som vi vill ändra på och där har Intizedagen varit en viktig del av vår
verksamhet.” Över hundra niondeklassare räknar man med ska komma, där olika
matematikgenomgångar kommer hållas av ideella gymnasie- och högskole mentorer
Under tidigare år har hundratals gymnasieelever kommit och förberett sig inför de nationella
proven men nytt för i år är satsningen på niondeklassare för att ge dem de bästa
förutsättningarna inför de nationella proven.
Om Intize
Intize är en ideell organisation som arbetar för att stärka självkänslan hos unga och vill
avdramatisera ämnet matematik genom att erbjuda mentorskap i matematik för elever på
grund- och gymnasienivå samt särbegåvade barn. Finansiellt drivs föreningen av pengar från
sponsorer där Intize får huvudsakliga stöd av Chalmers Tekniska Högskola och Skolverket.
Inbjudan till media
Varmt välkomna att besöka Intizedagen. Ni får där möjlighet att prata med verksamma från
föreningen Intize och deltagare.

Tid: Lördag 11 maj, kl 12:00 - 15:00
Plats: Vera Sandbergs Allé 8
Föranmäl gärna intresse att delta till:
Andrés Colombo - Kommunikatör
tel: 0734-48 34 06
andres.colombo@intize.org
Kontakt för intervjuer:
Linda Ekberg - Verksamhetsansvarig Intize
tel: 0734-48 28 05
linda.ekberg@intize.org
Jessica El-jabaoui - Mentorskapsansvarig
tel: 0709-26 69 55
jessica.jabaoui@intize.org

