
HÖGRE BETYG 
 

Ljusare Framtid är en ideell förening i Gränby som arbetar för att barn och ungdomar ska få växa upp i en trygg 

miljö med goda skolresultat och utan kriminalitet och droger. Ljusare Framtid och dess förre ordförande Michel 

Toumeh utsågs i november 2016 till Årets Trygghetshjälte. 

 
 

 
 

Inbjudan till läxhjälp 
Ljusare Framtid erbjuder gratis läxhjälp till elever i Gränbyskolan söndagar 
mellan kl. 16.00-18.00, med start söndag 5 februari 2017.  
 
Elever som vill höja sina betyg och prestera bättre i skolan är välkomna till vår 
lokal, Bruno Liljeforsgatan 59 ÖG, med eller utan förälder, ingen föranmälan 
krävs. 
 
Våra pedagoger 
Ljusare Framtid har idag tre trygga pedagoger som alla brinner för att barnen 
ska lyckas i skolan. En av oss talar arabiska med bakgrund som matte- och 
fysiklärare i Syrien. En pluggar biomedicin på universitetet och har tidigare 
jobbat som läxhjälpare i såväl naturämnena som språken. En är resurslärare och 
har arbetat länge med barn som har särskilda behov.  
 
Läxhjälp och studieteknik 
Förutom att eleverna gör läxan, repeterar och nöter in det som man gått igenom i 
skolan är det vår målsättning att också lära eleverna bättre studieteknik och hur 
man lyckas på prov. Hur man undviker slarvfel och hur man löser uppgifter som 
kan te sig omöjliga vid första anblicken. Vår förhoppning är att det med bättre 
studieteknik kommer att lossna för många och leda till ökat självförtroende och 
motivation, vilket i sin tur sporrar eleverna att nå ännu längre och uppleva en 
snabb resultatförbättring.  
 
Varför gör vi detta 
Vi gör det här för vi vet att goda resultat i grundskolan är en viktig 
framgångsfaktor för senare studier/yrkesutbildning som öppnar upp helt nya 
och bättre framtidsmöjligheter. 
 
Kontakt 
Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta 
föreningens ordförande Peter Wigforss på tel.: 076 946 43 25 eller via e-post: 
peter@wigforss.se 
 
 
Väl mött på Bruno Liljefors 59 
 
Itidal, Diana och Signe 
 
Ljusare Framtids läxhjälpsteam 
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