Datasaabs Vänners Stipendieutdelning 2017
För femte och sista gången har föreningen Datasaabs Vänner delat ut stipendier till
kreativa elever och pedagoger i grundskolor och gymnasier.
Elever och lärare från en rad skolor i regionen hade samlats på CreActive i Mjärdevi
torsdagen den 18 maj för att deltaga i årets stipendieutdelning. Förutom
stipendiaterna hade många anhöriga, vänner, lärare och föreningsmedlemmar
hörsammat inbjudan vilket bidrog till feststämningen.
I år fick 15 elever och lärare dela på de 20.000 kr som nu återstod innan den här
åldrade föreningen avslutar sin verksamhet i nästa årsskifte.
Sammanlagt har man därmed delat ut 100.000 kr i stipendier.
Stipendieutdelningen kommer emellertid att fortsätta nästa år, eftersom Östsvenska
Handelskammaren åtagit sig att fortsatt dela ut stipendier i föreningens namn. Då
förhoppningsvis till ännu högre belopp.
Först ut var Jacob Cernvall från Berzeliusskolan, NaturMatematik spets, Åk1. Han har redan nu tentat av
matten t.o.m. Åk3 och läser nu linjär algebra på
universitetet. Han har även börjat lära sig
programmering. Jacob får 2000 kr.

Linus Särud går årskurs 2 på
Berzeliusskolan, Teknik. Han
har insett vikten av ITsäkerhet och arbetar med att
sprida kunskap inom detta
viktiga område. Han skriver
bl.a. krönikor i IT-media.
Linus får 2000 kr.

Sofie Schildt, Ylva Lund, Susanne
Wetterhall och Liss-Kulla Skerdén
är fyra lärare från Åtvidaberg. De
har bl.a. drivit ett projekt där
elevgrupper fått skapa modeller
av en skola, så som de själva
skulle vilja ha den. Arbetet drevs i
samarbete med NCC. Lärarna får
2000 kr till sitt projekt.

Eleonora Svanberg från Katadralskolan
Åk2 är bara 16 år men har redan skaffat
sig praktikplats på Cern och satsar på att
bestämma den exakta massan på Zbosonen. Hon har även arbetat som
volontär i Mattecentrum och är grundare
av ”Girls in STEM”. En mycket
imponerande tjej som får 3000 kr.

Axel Matstoms, Ivar Matstoms och Luka
Jankovic, Berzeliusskolan NA-spets, Åk2
har utvecklat en App som skoleleverna
kan ladda ner och utnyttja för att se sitt
skolschema, vad det blir för skolmat och
vilken info skolan skickar ut. För det får
de 3000 kr.

Adam Nilsson, Marcus Skoglund och
Hassan Mazen från Nyströmska Skolan,
Naturvetenskapsprogrammet, Åk3, har
genomfört ett projekt där man visar att
ett föremål kan bringas i jämvikt mellan
tyngdkraften och ett elektromagnetiskt
fält. De får ett stipendium på 3000 kr.

Gustav Lindgren Bodemar från Björkö Friskola, Natur med
estetisk inriktning, Åk3, belönas för sitt stora
naturvetenskapliga intresse och ambitionen att sprida
naturvetenskaplig kunskap med hjälp av dataspel. Han får
3000 kr för detta.
Efter att stipendieutdelningen avslutats inbjöds några
stipendiater från tidigare års stipendieutdelning att äntra
scenen för att berätta om sina projekts status.
Vi fick bl.a. se Edvin Johansson, Berzeliusskolans
naturvetenskapliga linje, som förra året belönades med 2000:för sitt projekt att bygg en eldriven
bil av begagnade delar. Han hade
nu på vägen mot en elbil hunnit
konstruera en fungerande elmoped
som han visade upp.

Det här var sista gången Datasaabs Vänner
delade ut stipendier i egen regim, och
ordförande Sivert Westlund passade på att
tacka Reino Florén med blommor, för att
han så föredömligt lett stipendiegruppen
under fem år.

Stipendieutdelningen avslutades med mingel då vi fick chansen att ställa frågor och
närmare bekanta oss med stipendiaterna.
Årets stipendienämnd och tillika arrangör bestod av: Sivert Westerlund, Kjell
Johansson, Arnold Norman, Lennart Pettersson, Bernt Magnusson, Ulf Andersson och
Reino Florén, sammanhållande.
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