Företagspolicy
Mattecentrum
Som partner till Mattecentrum är du och ditt företag med och driver viktig samhällsutveckling. Ni bidrar till att öka
ungdomars kompetens inom STEM*-ämnena med fokus på matematik. Mattecentrum bedriver räknestugor i
Sverige och erbjuder en digital verksamhet som går att ta del av från hela världen på både svenska, engelska och
arabiska.
I Sverige ser vi en nedåtgående trend när det gäller barn och ungas intresse och kompetens inom matematik. Det
kommer över tid påverka näringslivet i Sverige och globalt och samhällets utveckling. Vår ambition är att stärka
Sveriges roll som ett viktigt innovationsland och fortsätta bidra till att vi ska utveckla starka techföretag.
*(Science, Technology, Engineering and Mathematics).
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Mattecentrums samarbeten med näringslivet tar utgångspunkt i följande
Engagemang.
Vi söker företag som vill ta ett aktivt samhällsansvar i frågan gällande framtidens lärande med fokus på Matematik.
Rätt värderingar.
Alla företag som samarbetar med Mattecentrum ska stå bakom Mattecentrums värderingar och vision om att alla
barn och unga ska ha förutsättningar att fritt välja sin egen framtid. Mattecentrum förbehåller sig rätten att avbryta ett
avtal eller tacka nej till samarbete om inte företaget lever upp till Mattecentrums värderingar.
Gemensamma mål.
Vi strävar alltid efter att skapa samarbeten som har en tydlig vision och mål. Målen sätter vi tillsammans med er som
partner.
God etik.
Våra samarbeten ska följa god etik, kvalitet, öppenhet och tåla granskning från medier och allmänheten. Vi värnar om
våra deltagare och kommer alltid ha dem i fokus för att uppnå bästa verksamhet.
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Mattecentrums samarbeten med näringslivet tar utgångspunkt i följande
Avtal.
Våra centrala samarbeten regleras i avtal som undertecknas av vår generalsekreterare.
Avtal.
Våra centrala samarbeten regleras i avtal som undertecknas av vår generalsekreterare.
I avtalet regleras tillgång till Mattecentrums varumärke och logotyp och hur det får användas av företaget.
Företräder inte företag. Mattecentrum företräder aldrig enskilda företag, produkter eller tjänster.
Samarbete vs. Gåva.
Företagsgåvor som inte kräver motprestation hanteras som gåva och definieras inte som ett företagssamarbete.
NO NO.
Mattecentrum tecknar inte avtal med företag som:
Bedriver verksamhet inom tobak-, alkohol-, prostitution- eller porrindustrin.
Företag som ifrågasätter vetenskapliga metoder och principer.
Företag som inte lever efter diskrimineringsgrunderna.
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