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Matematiksatsningen – fördelning av sam-
verkansstöd 
 
Matematiksatsningen inom högre utbildning 
är en treårig nationell satsning med start 
2006, där högskolor och universitet i hela 
landet har fått resurser för att stödja nybörja-
re i matematik i högskolan. Inom denna sats-
ning har GU i samråd med NCM fått i upp-
gift att utveckla en överbryggningskurs, an-
ordna regelbundna nationella möten samt att 
stimulera till lokala möten. Sammanlagt 
finns bå 2008 1834 tkr att disponera. 
 
Dekanus beslutade 2008-02-26 att göra en 
nationell utlysning av medel till samver-
kansgrupper via www.mattebron.se. 10 
grupper får 100 tkr vardera efter inlämnad 
ansökan. Grupperna ska i efterhand lämna in 
en ekonomisk redovisning av tilldelade me-
del till Göteborgs universitet. 
 
Förslag från ledningen, i samverkan med 
NCM. 
 
Föredragning av prodekanus. 

Dekanus beslutar i enlighet med förslaget: 
 
Följande lärosäten får 100 tkr vardera med 
uppdrag att bilda samverkansgrupper med 
gymnasieskolorna i regionen och i den mån 
en ny kurs skall skapas relatera denna kurs 
till den befintliga webbkursen: 
Högskolan i Skövde 
Örebro universitet 
Per Brahegymnasiet i Jönköping  
Linköpings universitet 
Da Vinci naturvetenskap, Kattegattsgymna-
siet i Halmstad  
Luleå tekniska universitet  
Högskolan i Gävle 
 
Malmö högskola får 100 tkr med uppdrag att 
bilda samverkansgrupp med gymnasieskolor 
i regionen. Anslaget ges med förbehållet att 
anslaget skall användas samlat till verksam-
heter som beskrivits i ansökningarna från 
Malmö högskola och Lunds universitet.  
          Stockholms universitet får 200 tkr med 
uppdrag att bilda samverkansgrupp med 
högskolorna och gymnasieskolor i regionen. 
Anslaget ges med förbehållet att anslaget 
skall användas för att omfatta verksamheter 
som beskrivits i de tre ansökningarna från 
Stockholms universitet, Fredrika Bremersko-
lan och Tullinge gymnasium. De två sist-
nämnda har bägge samarbete med KTH i 
sina ansökningar. 
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Vid protokollet 
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Expedieras till: 
Samtliga sökande grupper 
Anette Jahnke, NCM 
Laila Johannesson 
Arkiv 


