Verksamhetsplan
Mattecentrum Malmö, 2022
Under 2022 kommer Mattecentrum Malmö styrelse och projektledare att fortsätta driva de
befintliga räknestugorna på Pauliskolan, Borgarskolan, Höjaskolan, Fryshuset i Malmö och
Rosengårdsbiblioteket.
Mattecentrum Malmö har vidare som mål att starta 4 nya räknestugor under året, varav två
under VT22, av vilka Mellersta Förstadsskolan, Fryshuset Syds filial på Seved, Varda på
Herrgården och Rosengård, via Frontier MMA/Biblioteket är första tänkbara alternativ. Andra
alternativ är Limhamn (via MKB) och en andra räknestuga på Borgarskolan. Målet med
räknestugorna är att få större spridning lokalt, öka antalet räknestugebesökare i Malmö, att nå
ut mer effektivt till yngre elevgrupper, att hjälpa elever att hitta glädjen i matematik genom att
bl.a. få dem att förstå att alla kan lära matematik och vikten av detta för deras framtida
utveckling.
Projekt Mattebusen planeras att starta under VT22, men inledande diskussioner om innehåll
och struktur påbörjades redan sent i höstas via s.k. workshops med Malmö Universitet,
Kristianstads Högskola och Apelgårdsskolan i Malmö. En tredje workshop med dessa
intressenter är planerad till den 26 januari på Apelgårdsskolan, vars elever är tänkt att ingå i
del av projektet.
En följd av det utökade antalet räknestugor och projektet Mattebusen är att vi behöver
ytterligare en projektledare/samordnare.
Utöver verksamheten i räknestugorna kommer Mattecentrum Malmö även att anordna
mattekonvent inför nationella proven, en VT22 och en HT22.
Mattecentrum Malmö kommer att marknadsföra sin verksamhet på följande sätt: delta på
TODO-mässan och i möjligaste mån göra klassrumsbesök, informera på föräldramöten och
öppethusaktiviteter, gå på ämneslärarträffar, kontakta media. Bibehållandet av existerande och
planerade nya räknestugor är helt avhängigt av antal tillgängliga volontärer. Ansvaret för att
rekrytera nya volontärer ligger hos projektledaren/na, men kräver en gemensam insats från alla
aktiva, inte minst Malmö lokala styrelse.
Mattecentrum Malmö har som mål att behålla nuvarande medlemmar och totalt värva >1000
medlemmar under verksamhetsåret och minst 60% av dessa ska vara i bidragsgrundande ålder
6-25 år.
Det kommer också fortsättningsvis att arrangeras minst en volontäraktivitet per termin för att
stärka bandet mellan föreningens aktiva.

