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UTVECKLA DITT INTRESSE FÖR 
NATURVETENSKAP  OCH TEKNIK  
I EN SCIENCE CLUB PÅ SKOLAN 
 
Unga Forskare vill göra det enkelt att utveckla ditt intresse för vetenskap och 
forskning. En Science club är en möjlighet för dig, dina vänner och 
klasskompisar att skapa utvecklande, roliga och intressanta aktiviteter 
tillsammans inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vad ni gör i er 
Science club bestämmer ni helt själva. Vill ni labba, programmera, göra egna 
projekt, åka på roliga studiebesök eller något helt annat? Bara er fantasi sätter 
era gränser. 

 

VAD ÄR EN SCIENCE CLUB? 
• En förening som drivs av eleverna på skolan 
• Inga betyg - ni gör vad ni tycker är kul 
• Öppen för alla elever på skolan och för alla ämnen inom naturvetenskap, 

teknik och matematik 
• Öppna aktiviteter minst en gång i månaden 

 

VILKET STÖD FÅR NI TILL ER SCIENCE CLUB? 
För att det ska vara enkelt att driva er Science Club hjälper vi på Unga Forskare 
er med resurser och verktyg. 

• Stöd från skolan med till exempel lokaler och hjälp från lärarna 
• Medlemskap i Unga Forskare - ni får ta del av förmåner och aktiviteter 
• Stöd från Unga Forskare med aktivitetsförslag och hjälp med att sköta 

föreningen  
• Ekonomiskt bidrag till aktiviteter - ju fler medlemmar ni har desto mer 

pengar får ni 
• Kostnadsfritt onlinesystem för medlemsadministration 

 
Alla aktuella förmåner finns på vår hemsida. 
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REDO ATT STARTA - KOM IGÅNG! 
Vi gör det enkelt för er att komma i gång med er Science Club. På vår hemsida 
finns en checklista att följa samt praktiska mallar för ex. protokoll. Klicka in på 
hemsidan och menyn Föreningar så hittar ni det ni behöver. 

Snabb guide:  

 
1.  Samla ett gäng elever som vill vara med och starta föreningen. 
2.  Håll ett uppstartsmöte och välj namn, stadgar och styrelse (följ våra mallar 

på hemsidan) 
3.  Styrelsen har ett konstituerande möte och väljer roller i styrelsen (följ vår 

mall) 
4. Gå igenom vår checklista för att se att er förening uppfyller kraven för 

anslutning till Unga Forskare (finns på hemsidan) 
5.  Skicka in signerad checklista, alla protokoll från mötena samt stadgarna till 

Unga Forskare till medlemsstod@ungaforskare.se  
6.  Börja planera aktiviteter och kom i gång! Förslag på aktiviteter finns i vår 

aktivitetsbank. 
 

När ni är anslutna kommer ni att få tillgång till medlemssystemet och andra 
förmåner för er förening och era medlemmar. När ni har registrerat er förening 
hos Skatteverket kan vi betala ut ekonomiskt bidrag till föreningen. I slutet av 
varje år rapporterar ni in till oss vad ni har gjort under året och hur många 
medlemmar ni har.  

Alla mallar, dokument och information hittar ni på vår hemsida under 
"Föreningar." Hör av er till oss på medlemsstod@ungaforskare.se om ni behöver 
hjälp! 

 

FAQ 
VI HAR REDAN EN ELLER FLERA FÖRENINGAR PÅ 

SKOLAN - HUR GÖR VI FÖR ATT BLI EN SCIENCE 

CLUB?  
En förening kan få statusen Science Club om ni uppfyller punkterna ovan 
(ändra i era stadgar om det behövs). Det kan bara finnas en Science club per 
skola men ni kan fortsätta med alla era olika föreningsaktiviteter inom den. 
Prata med era lärare och hör av er till oss så hjälper vi er. 
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VI HAR REDAN EN “KLUBB” ELLER 

SAMMANSLUTNING MEN VI HAR INGET ÅRSMÖTE 

ELLER STYRELSE  

Då behöver ni skapa en riktig förening - följ punkterna ovan för att komma 
igång! 

 

Fortsätt alltså med alla roliga aktiviteter ni kanske redan brukar göra inom de 
föreningar eller klubbar”grupper ni har på skolan – inom ramen för er 
gemensamma förening, Science cluben! 

 

 

 
LÄS MER: 
Vad får ni som medlemmar i Unga Forskare kan ni läsa mer om här. Vi har 
både förmåner för era medlemmar och er som ansluten förening: 
https://ungaforskare.se/bli-medlem/ 
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Aktuella aktivitetstips och resurser för Science Clubs: 
https://ungaforskare.se/mallar/ 

Steg för steg att starta er förening 
https://ungaforskare.se/starta-forening/ 
 
 
 
Kom ihåg!  

Vi finns som stöd för er under hela processen, från att starta föreningen till att 
driva den. Hör av er till oss om ni funderar på något, behöver hjälp med stadgar 
eller behöver hjälp med något annat. medlemsstod@ungaforskare.se  
 
 
 
 
 
 

LET´S SCIENCE 


