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Det kanske låter som
att man måste vara
bäst på matte för att
gå här, men så är det
inte!
Simon Tedenvall, Leonardo spetsutbildning
Leonardo är en spetsutbildning för den som vill läsa mer
matte. Simon säger att han först tänkt välja naturprogrammet, men han kände ändå att han ville inrikta sig på någonting. Då valde han Leonardo, han kände attt han fick
mer möjligheter genom att gå här, då han kan inriktade
sig extra mycket på något specifikt, och samtidigt få extra
högskolepoäng.

inte direkt peppad till att fortsätta med matten, utan man
fick bara höra att man var bra på det. Här får alla istället
uppmärksamhet och det känns kul att arbeta. Man blir
inte bortglömd.
En annan grej som är bra med att gå här är att vi har ett
högre mattetempo, och vi slipper alla långa genomgångar
i början på lektionen. Man kan liksom jobba på i sin naturliga takt. Det kanske låter som att man måste vara bäst
på matte för att gå här, men det är inte så, man behöver
bara vara intresserad så fungerar det hur bra som helst.
Man behöver inte vara proffs, men om du går här blir du
med säkerhet proffsig inom matte.
När jag kom hit kände jag mig hemma. Gymnasiet känns
som en tryggare miljö då man får möta personer som är
lite mer som en själv. Det bidrar till mindre grupperingar,
inga konflikter och mycket bättre sammanhållning. Man

Till skillnad från när man gick i högstadiet, blir alla matteelever uppmärksammade här, i högstadiet var det de
som hade svårare för matten som fick uppmärksamhet,
självklart blir det så, men som bra på matte blev man

hamnar på ett ställe där det är enkelt att trivas. Alla tar
hänsyn till alla. Dessutom är det kul att det är en ganska
stor skola, då får man möjlighet till att träffa många nya
människor.
- I framtiden siktar jag på att plugga till civilingengör.
Det är ganska hög intagningspoäng, men det ska jag nog
lyckas med. Med tanke på utbildningen jag går tror jag på
många möjligheter i framtiden.

