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Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2013
från Mattecentrum, ideell förening
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:
Mattecentrum tilldelas ett verksamhetsbidrag på 370 tkr för verksamhetsåret 2013.
Fortsatt bidrag prövas efter utvärdering

Thomas Persson
Utbildningsdirektör
Sammanfattning
Mattecentrum är en ideell förening som ger gratis läxhjälp i matematik till
högstadie- och gymnasieelever i hela landet. Mattecentrum har ansökt om 500 tkr i
årligt verksamhetsbidrag från Stockholms stad. I dag anordnar föreningen
räknestugor på fem gymnasieskolor i Stockholm. Bidraget ska användas till att
vidga läxhjälpen till att omfatta även högstadiet.
Förvaltningen föreslår att Mattecentrum tilldelas ett bidrag om 370 tkr för
verksamhetsåret 2013.
Förvaltningens bidrag täcker endast verksamhet som vänder sig till elever inom
utbildningsnämndens ansvarsområde, det vill säga elever i Stockholms skolor.
Inför 2014 genomför utbildningsförvaltningen i samverkan med organisationen en
prövning och utvärdering av det gångna årets verksamhet. Härefter får
Mattecentrum ansöka om fortsatt bidrag enligt utbildningsnämndens principer för
bidrag till ideella organisationer.
Ärendets beredning
Ärendet har handlagts inom ledningsstaben i samverkan med personalavdelningen.

kristina.bjorkegren@stockholm.se
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Bakgrund
Mattecentrum är en ideell förening som ger gratis läxhjälp i matematik till
högstadie- och gymnasieelever i hela landet. Alla elever, oavsett skola, ursprung
eller kunskapsnivå är välkomna. Verksamhetens mål är att stimulera intresset för
matematik och att generellt höja kunskapsnivån hos ungdomar. De volontärer som
bidrar med läxhjälp är studerande, yrkesverksamma och seniora civilingenjörer,
matematiker och naturvetare. Allt deltagande är gratis för eleverna.
I Stockholm finns Mattecentrums räknestugor på fem platser; Kungsholmens
gymnasium, Thorildsplans gymnasium, Södra Latin, Kunskapsgymnasiet Globen
och Norra Real. Drygt 600 stockholmselever får hjälp med sina matematikstudier
via Mattecentrum varje vecka. Mattecentrum bedriver även gratis läxhjälp via
nätet. På www.matteboken.se finns en komplett mattebok med teori och övningar,
här finns även filmade lektioner och möjlighet att ställa frågor i Mattecentrums
forum. Matteboken används av ca 50 000 gymnasieelever varje månad. 2011 lades
även motsvarande undervisningsmaterial för högstadieelever upp på nätet. I
anslutning till att de nationella proven i matematik infaller under våren anordnar
Mattecentrum Sveriges största räknestuga/konvent där eleverna tränas i tre timmar
inför proven. Stockholms stad har hittills stött verksamheten genom fri tillgång till
skollokaler. Mattecentrum söker nu 500 tkr årligen för att kunna utveckla och
driva verksamheten i klassrummen i Stockholms stad och på internet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att Mattecentrum tilldelas bidrag om 370 tkr för
verksamhetsåret 2013. Bidraget ska användas till läxhjälp åt högstadie- och
gymnasieelever i Stockholms skolor inom ramen för stadens utvecklingsplan för
matematik och som ett komplement till skolornas egen verksamhet.
Förvaltningens bidrag avser endast aktiviteter som vänder sig till elever inom
utbildningsnämndens ansvarsområde, det vill säga elever i Stockholms skolor.
Bidraget utgör ett komplement till eller förstärker de egna insatserna. Bidraget
täcker inte utvecklingen av Mattecentrums webbaserade undervisning, läxhjälp
utanför Stockholm eller marknadsföring.
Inför 2014 genomför utbildningsförvaltningen i samverkan med organisationen en
prövning och utvärdering av det gångna årets verksamhet. Härefter får
Mattecentrum ansöka om fortsatt bidrag enligt utbildningsnämndens principer för
bidrag till ideella organisationer.

Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 12-112/398:1
SID 3 (3)

Bilaga
Bidragsansökan 2013, inkl årsredovisning, stadgar och budget
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