
Uppförandekod Mattecentrum 

Bakgrund 

Mattecentrum är en svensk ideell förening som ger gratis läxhjälp i matematik. 

Mattecentrum verkar för en likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera 

intresset för matematik hos barn och unga. Alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, vilken skola man 

går på eller vilka föräldrar man har, ska ges samma möjligheter att lära sig matematik. 

På lång sikt vill vi uppnå att alla barn och unga som besöker våra räknestugor får höjda 

betygsresultat. För att förbättra kunskaperna i matematik använder vi oss primärt av två redskap: Vi 

anordnar räknestugor och driver hemsidan Matteboken.se 

Varför en Uppförandekod? 

Då Mattecentrum primärt arbetar för barns och ungas demokratiska rättigheter är det mycket viktigt 

att alla som arbetar för, eller på annat sätt representerar Mattecentrum, står för vår värdegrund: 

Samma förutsättningar 

Mattecentrum ska erbjuda alla elever samma förutsättningar oavsett kön, ålder, ursprung eller 

kunskapsnivå. 

Gratis 

En förutsättning för att kunna ge samma hjälp förutsättningslöst till alla är att all hjälp Mattecentrum 

ger är kostnadsfri för eleverna. 

Intresse lika väl som kunskap 

För att vända trenden med sjunkande kunskaper i matematik är det lika viktigt att öka intresset för 

ämnet som att höja kunskapsnivån. Vi arbetar på att visa hur viktig matematiken är i samhället och i 

det dagliga livet.  

Vara en stöttande kompis 

Mattecentrum verkar inte för att ersätta skolans utbildning utan som ett komplement till denna. 

Mattecentrum bedriver inte undervisning utan fyller rollen som en stöttande kompis eller en förälder 

som kan hjälpa till när det behövs. 

 

Hur agerar vi på Mattecentrum gentemot: 

 

Medarbetare? 
 
Mattecentrums styrelse, kanslipersonal, projektledare och volontärer ska introduceras i vårt 
förhållningssätt när man representerar föreningen genom en introduktion i denna kod, 
Medarbetarhandboken och/eller våra volontärregler.  
Detta ska ske i samband med att man påbörjar sitt uppdrag/ anställning/ ideellt engagemang på 
Mattecentrum.  
Mattecentrum ska garantera samma anställningsvillkor och möjligheter för sina medarbetare, utan 
urskiljning eller diskriminering på grund av ålder, etnicitet, hudfärg, sexuell läggning, nationalitet, 
religion, kön, funktionshinder eller annat kännemärke som skyddas av lagen. 
 
Elever? 



Alla elever oavsett ursprung, skola, geografisk hemvist, kön, etnicitet eller religion är välkomna att 

delta i föreningens aktiviteter, vidare ska alla visas samma respekt och få lika gott stöd. 

Volontärer? 

Att vara volontär i Mattecentrum är ett hedersuppdrag. Volontärerna förväntas göra sitt yttersta för 

att öka kunskapen och intresset för ämnet matematik bland ungdomarna. Vidare förväntas 

volontärerna vara ett föredöme för eleverna och förhålla sig religiöst och politiskt neutrala mot 

eleverna, detta gäller dels när de är aktiva i räknestugorna men också i andra sammanhang då de 

representerar Mattecentrum. Det får aldrig etableras ett beroende mellan volontär och elev. 

Sponsorer och andra bidragsgivare? 

Alla finansiärer som vill sponsra Mattecentrum måste stå för våra värderingar och stämma överens 

med föreningens sponsringspolicy.  

Personliga intressen? 

Mattecentrums anställda får aldrig fatta beslut som gynnar deras privata eller ekonomiska intressen. 
Om sådan intressekonflikt finns ska medarbetaren meddela sin närmsta överordnade chef som 
hanterar ärendet. 
 
Neutralitet? 

Vi arbetar för en öppen kommunikation med våra medlemmar, volontärer, sponsorer samt 
allmänheten inom ramarna för bevarandet av affärshemligheter. I frågan om partipolitiska samt 
religiösa frågor intar Mattecentrum en neutral ställning. Varken föreningens namn eller tillgångarna i 
föreningen får användas för att främja religiös eller politiska intressen. 
 
Om någon bryter mot koden 

Disciplinära åtgärder är i första hand muntlig eller skriftlig erinran beroende på överträdelsens art. 

Kan överträdelsen anses grovt åsidosätta arbetstagarens åligganden gentemot Mattecentrum kan 

anställningen omprövas.  


