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Under 2021 kommer styrelsen och projektledaren för Mattecentrum i Malmö att 

fortsätta bedriva räknestugor. På grund av rådande Covid-omständigheter är planen 

att inledningsvis hålla räknestugor digitalt via Teams. Så snart det är möjligt 

kommer de fysiska räknestugorna att öppnas igen, men de digitala kommer fortsatt 

finnas tillgängliga (däremot mindre frekvent). Målet för samtliga räknestugor är att 

ha en stabil grupp volontärer per räknestuga samt ett minimum om cirka 15 besökare 

per räknestuga. Eftersom antalet volontärer har minskat sedan pandemins början är 

målet att lyckas rekrytera fler som vill vara aktiva digitalt och fysiskt framöver.  

Utöver verksamheten i räknestugorna kommer Mattecentrum Malmö att anordna ett 

mattekonvent inför de nationella proven under höstterminen (december). Det beror på 

att skolverket har ställt in nationella proven under vårterminen 2020. 

Mattecentrum Malmö kommer att marknadsföra sin verksamhet på följande sätt: 

- Vi kommer sträva efter att nå så många mattelärare som möjligt för att de i sin 

tur ska sprida information om Mattecentrum vidare till sina elever. Denna 

metod har visat sig vara mycket effektiv eftersom mattelärarna ofta är de som 

bäst känner till elevernas behov och har störst chans att trycka på kring besök 

på räknestugorna. 
- Vi kommer delta i TODO-mässan (om den blir av 2021), som är en 

gymnasiemässa som hålls av Malmö stad i samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Genom tidigare deltagande i mässan vet vi att detta är ett effektivt sätt att nå ut 

till såväl elever som lärare och föräldrar, men även till nya intresserade 

volontärer. 

- Vi i styrelsen kommer i möjligaste mån besöka skolor. Besöken kommer 

exempelvis ske under föräldramöten på högstadieskolor för att nå ut till 

föräldrar till potentiella framtida besökare. Ett ytterligare alternativ är att delta 

under öppet hus i skolor för att synas för eleverna, föräldrarna och lärarna. 

Mattecentrum Malmö har som mål att värva minst 850 medlemmar under 

verksamhetsåret och minst 60% av dessa ska vara i bidragsgrundande ålder 6-25 år. 

 


