
Till: Rektorer, studierektorer och lärare inom grund- och 
gymnasieskolorna i Östergötland.

Datasaabs Vänner, DSV, kommer även 2014 att dela ut stipendier till studerande 
ungdomar inom grund- och gymnasieskolan som visar stort intresse och fallenhet inom 
naturvetenskap, knutet till teknik och IT samt till personer som gör pedagogiskt 
berömvärda insatser för att öka intresset inom ovan nämnda områden. Andemeningen 
med stipendiet är i grund densamma som i NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) – 
projektet..

Vi har avsatt 100 000 kronor som fördelas på stipendier om 20 000 kronor/år och i maj 
2014 kommer den andra utdelningen genomföras.

Stipendierna 2013 gick till två femteklassare i Hällestads skola för ett hemsidesprojekt och till 
fyra gymnasielever vid Berzeliusskolan i Linköping för ett programmeringsprojekt.
Dessutom delade vi ut två stipendier till lärare för pedagogiska insatser. Ett till en 
gymnasielärare vid Katedralskolan i Linköping för ett forskningsprojekt om Kärna Mosse och 
ett till en 1-7-lärare vid Blästadsskolan i Linköping som framgångsrikt använder
IT-hjälpmedel vid undervisning av hörselskadade. 

2013 genomfördes utdelningen i Wallenbergsalen på Östergötlands museum med pristagarna, 
deras familjer, vänner och klasskamrater. Totalt samlades ett 60-tal personer för en trevlig 
kväll och som avslutning bjöds alla på mingel där samtalen fortsatte över åldersgränser och 
utbildningsnivåer.

Inför 2014 års utdelning hoppas vi på ett stort intresse. Vi vädjar därför till er som 
skolledare och lärare att sprida denna information.

Har du frågor och synpunkter hör i så fall av dig till någon av oss i projektgruppen:
• Lennart Pettersson. e-mail: lenp@algonet.se  Mobil: 070-640 23 86
• Kjell Johansson. e-mail: kjell.linghem@lkpg.visit.se Mobil: 070-946 8662
• Reino Florén. e-mail: reino.floren@comhem.se Mobil: 070-606 8837.

Vi besöker gärna er skola och berättar mer.

Med vänlig hälsning
Datasaabs Vänner

…………………………………….
Lennart Pettersson (ordf.)

Bilagor: Detaljerad beskrivning Stipendier våren 2014 och Ansökan om stipendium 2014.
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