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Tryckt hos Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, Lund 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen	har	under	året	bestått	av,	Ebba	Fischer	ordförande,	samt	
ledamöterna	Göran	Berglund,	Göran	Bexell,	Peter	Idsäter	t	o	m	den	
30	juni	2010,	Margareta	Nilsson,	Hans	Pålsson,	Michael	Sohlman,	
Pär	Omling	och	Lennart	Nilsson,	verkställande	direktör.	Sedan	1	
juli	2010	är	även	Ragnar	Lindqvist	ledamot	i	styrelsen.

Stiftelsen	har	under	året	hållit	fyra	protokollförda	sammanträden,	
vartill	kommer	ett	antal	sammanträden	med	Stiftelsens	ekonomi-
nämnd,	dess	bidragsnämnd	och	dess	vetenskapliga	råd.

Årets	resultat	uppgår	till	67	737	717	kr	(f	å	123	398	114	kr).	Alla	
belopp	i	den	följande	texten	är	i	kkr	om	inte	annat	särskilt	anges.	

Till	styrelsens	förfogande	står:	 kronor
Från	2009	balanserade	vinstmedel	 229	737	416
Kvarstående	belopp	utdelningskonto	2010	återförs	 2	195	446
Årets	resultat	 67	737	717	
Totalt	 299 670 579

Styrelsen	disponerar	kapitalet	på	följande	sätt:
	 kronor
Årets	avsättning	till	fondkapitalet	 20	000	000
Till	bidrag	från	Stiftelsen	avsätts	totalt	 62	195	446	
I	ny	räkning	överförs	 217	475	133
Totalt  299 670 579
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Enligt	Stiftelsens	ändamålsbestämmelser	har	bidrag	beviljats	och	
fördelats	enligt	följande:

Ändamål  2010  2009

Vetenskaplig	undervisning	och	forskning		 50	195	 72	589
Vård	och	fostran	av	barn	och	ungdom	 2	887	 2	596		
Crafoordpriset	 4	800	 4	900	
Övriga	ändamål	 8	642	 3	380
Totalt  66 524  83 465

Historiska uppgifter, mkr
Verksamhetsår  2010  2009  2008  2007

Löpande	avkastning	 70	 63	 87	 87
Kostnader	 -	6	 -	5	 -	5	 -	7
Realisationsresultat	 4	 65	 -87	 114
Redovisat	resultat	 68	 123	 -5	 194
Tillgångarnas	marknadsvärde	 2	275	 1	943	 1	484	 1	991
Beviljade	anslag	 67	 83	 54	 61
-	Återförda	anslag	 -4	 -4	 -2	 -3
			varav	prioriterade	ändamål	 63	 78	 51	 57
			dito	i	%	av	netto	avkastning	
			föregående	år	 109	 95	 64	 88
Totalavkastning	m.h.t	utdelade	
medel	i	%	 21	 36	 -23	 3
Rullande	femårsmedeltal	i	%	på	
beviljade	anslag		 86	 82	 80	 89
Beviljade	anslag,	antal	mottagare	 456	 535	 631		 617
			varav	prioriterade	ändamål	 425	 493	 603	 574
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RESULTATRÄKNING

Resultatet	av	Stiftelsens	verksamhet	samt	ställningen	vid	årets	slut	
framgår	av	följande	redovisning.	

	 2010	 2009
Intäkter	
Räntor	 25	302	 26	046
Aktieutdelningar	 44	532		 37	289
Kapitalvinst/förlust	 3	870	 -261
Värdereglering	värdepapper	 0	 65	394
Summa intäkter  73 704  128 468

Kostnader  
Övriga	kostnader	 	 	 -2	745	 -2	856
Personalkostnader	 not	1	 -3	042	 -2	028
Summa kostnader    -5 787  -4 884

Resultat före avskrivningar    67 917  123 584

Avskrivningar	på	byggnad	 not	2	 	 -70	 -70
Avskrivningar	på	inventarier	 not	3	 	 -109	 -116
Summa avskrivningar      -179  -186

Årets	resultat			      67 738  123 398
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR
 	 2010-12-31	 2009-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastighet	 not	2	 2	402	 2	472
Inventarier	 not	3	 403	 464
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier	 not	4	 802	524	 886	072
Räntebärande	värdepapper	och
strukturerade	produkter	 not	5	 502	685	 480	960
Summa anläggningstillgångar    1 308 014  1 369 968

Omsättningstillgångar
Kortfristiga	fordringar	 	 19	 199
Förutbetalda	kostnader	och
upplupna	intäkter	 	 11	810	 16	460
Kortfristiga	placeringar	 not	6	 176	600	 140	784
Kassa	och	bank	 	 33	866	 18	451
Summa omsättningstillgångar     222 295  175 894

Summa tillgångar    1 530 309  1 545 862
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BALANSRÄKNING

SKULDER	OCH	EGET	KAPITAL
	 	 2010-12-31	 2009-12-31

Eget	kapital	 not	7

Bundet eget kapital
Fondkapital	 	 1	179	073	 1	063	679
Summa bundet eget kapital    1 179 073  1 063 679

Fritt eget kapital
Utdelningskonto	 	 2	195	 85
Balanserade	vinstmedel	 	 229	737	 286	733
Årets	resultat	 	 67	738	 123	398
Summa fritt eget kapital    299 670  410 216

Långfristiga skulder
Skuld	till	dotterbolag	 	 101	 101
Beviljade	bidrag	 	 9	600	 14	000
Summa långfristiga skulder    9 701   14 101

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	 	 87	 135
Övriga	skulder	 	 169	 128
Beviljade	bidrag	 	 39	396	 55	147
Upplupna	kostnader	 	 2	213	 2	456
Summa kortfristiga skulder    41 865  57 866

Summa skulder och eget kapital    1 530 309  1 545 862
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KASSAFLÖDESANALYS
  2010  2009

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 	

Årets	resultat	 67	738	 123	398
Avskrivningar	 179	 186
Återföring	nedskrivning	 0	 -65	394
Övriga	justeringsposter	 -425	 409

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital  67 492  58 599

Justering av förändringar i rörelsekapitalet

Kortfristiga	fordringar		 4	830	 1	626
Kortfristiga	skulder	exkl	bidrag	 -250	 -10	270

Kassaflöde från den löpande verksamheten  72 072  49 955

Kassaflöde	från	placeringsverksamheten

Förvärv	av	materiella	
anläggningstillgångar	 -48	 -13
Försäljning	av	materiella	
anläggningstillgångar	 0	 25
Förvärv	av	värdepapper	 -335	460	 -336	010
Försäljning	av	värdepapper	 361	892	 323	219

Kassaflöde från placeringsverksamheten  26 384  -12 779
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Kassaflöde	från	bidragsverksamheten

Utbetalda	bidrag	 -83	451	 -51	610
Återbetalda	bidrag	 410	 499

Kassaflöde från bidragsverksamheten  -83 041  -51 111

Årets kassaflöde  15 415   -13 935

Kassa,	bank	vid	årets	ingång	 18	451	 32	386
Kassa,	bank	vid	årets	utgång	 33	866	 18	451
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NOTER

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Allmänna värderingsprinciper

Årsredovisning	har	upprättats	enligt	årsredovisningslagen	och	bok-
föringsnämndens	allmänna	råd.

Tillgångar	och	skulder	har	värderats	till	anskaffningsvärdet	om	
inte	annat	anges	nedan.	Värdepapper	förvaltas	och	värderas	som	en	
portfölj	oavsett	om	tillgången	i	fråga	är	kortfristig	eller	långfristig.	
Portföljen	värderas	enligt	lägsta	värdesprincip.
 
Beviljade	anslag	skuldförs	vid	beslutstillfället.	Bidrag	som	utbeta-
las	inom	ett	år	bedöms	som	korfristiga.

Avsatt	till	bidragsgivning	omförs	till	ett	speciellt	utdelningskonto	
som	redovisas	under	eget	kapital.	

Not	1:	Personal	och	arvoden

Medelantalet	anställda	uppgick	till	4	(4)	personer,	motsvarande	
2,5	(2,4)	heltidsanställda	.	I	löner	och	arvoden	har	utbetalats	till	
styrelse	och	verkställande	direktör	1	343	tkr	(f	å	1	286	tkr)	och	till	
övriga	anställda	1	282	tkr	(f	å	1	126	tkr).	Arvode	till	revisor	37	tkr	
(f	å	37	tkr).

Not	2:	Fastigheten

Byggnaden	avskrives	med	2	%	per	år	och	markanläggning	med	5	%	
per	år.
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NOTER

Mark	avskrives	ej.	Fastigheten	är	ej	åsatt	taxeringsvärde.

  2010-12-31  2009-12-31

Ingående	anskaffningsvärde:	 3	382	 3	382
Utgående	anskaffningsvärde	 3	382	 3	382

Ingående	avskrivningar	 -910	 -840
Årets	avskrivningar	 			-70	 -70
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 -980	 -910

Bokfört värde  2 402  2 472

Not	3:	Inventarier
   
Inventarier	avskrives	med	20	%	per	år.	
	 2010-12-31  2009-12-31

Ingående	anskaffningsvärde	 2	266	 2	403
Årets	anskaffningar	 48	 13	
Årets	avyttringar/utrangeringar	 			-24	 					-150
Utgående	anskaffningsvärde	 2	290	 2	266

Ingående	avskrivningar	 -1	802	 -1	768
Årets	avyttringar/utrangeringar	 24	 82
Årets	avskrivningar	 			-109	 				-116
Utgående	ackumulerade	avskrivningar	 -1	887	 -1	802

Bokfört värde  403  464
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NOTER

Not	4:	Innehav	av	aktier	
  2010-12-31  2009-12-31

Anskaffningsvärde	 802	524	 886	072								
Bokfört	värde	 802	524	 886	072
Marknadsvärde	 1	544	457	 1	269	783

I	beloppet	ingår	det	helägda	vilande	dotterbolaget	Crafoord	Invest	
AB	(org	nr	556068-2840)	med	105	kkr.

Not	5:	Räntebärande	värdepapper
och	strukturerade	produkter
  2010-12-31  2009-12-31

Anskaffningsvärde	 502	685	 480	960
Bokfört	värde	 502	685	 480	960
Marknadsvärde	 513	311	 494	812

Not	6:	Kortfristiga	placeringar
	 2010-12-31  2009-12-31

Anskaffningsvärde	 176	600	 140	784
Bokfört	värde	 176	600	 140	784										
Marknadsvärde	 168	862	 140	906
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NOTER

Not	7:	Eget	kapital

Fond-
kapital

Utdelnings
kontot

Balanserade
	vinstmedel

Årets
	resultat

Vid	årets	början 1	063	679 85 286	733 123	398

Återförd	värderegl.	reserv 65	394 -65	394

Återfört	till	utdelningskonto -85 85

Avsatt	till	fondkapitalet 50	000 -50	000
Avsatt	för	bidragsgivning 65	085 -65	085

Överfört	till	disp.	medel 8	004 -8	004

Beslutade	anslag -66	524
Återförda	anslag 3	634
Resultat	2010 67	738
Vid	årets	slut 1	179	073 2	195 229	737 67	738

Fondkapitalet	består	av	såväl	donationsmedel	som	avsättningar	och	realisations-
vinster.	Av	Fondkapitalet	utgör	20	544	kkr	Anna-Greta	Crafoords	donation.

Lund	2011-03-23

Ebba	Fischer
ordförande

Göran	Berglund	 Göran	Bexell	 Ragnar	Lindqvist

Margareta	Nilsson	 Pär	Omling		 Hans	Pålsson

Michael	Sohlman	 Lennart	Nilsson	
	 	 Verkst direktör
   

Min	revisionsberättelse	har	avlämnats	2011-03-23

Jakob	Ekman
aukt	revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen för Crafoordska stiftelsen
Org.nr	845001-0668

Jag	har	granskat	årsredovisningen	och	bokföringen	samt	styrelsens	förvaltning	i	
Crafoordska	stiftelsen	för	räkenskapsåret	2010.	Det	är	styrelsen	som	har	ansvaret	
för	 räkenskapshandlingarna	 och	 förvaltningen	 och	 för	 att	 årsredovisningslagen	
tillämpas	vid	upprättandet	av	årsredovisningen.	Mitt	ansvar	är	att	uttala	mig	om	
årsredovisningen	och	förvaltningen	på	grundval	av	min	revision.

Revisionen	 har	 utförts	 i	 enlighet	 med	 god	 revisionssed	 i	 Sverige.	 Det	 innebär	
att	 jag	 planerat	 och	 genomfört	 revisionen	 för	 att	 med	 hög	 men	 inte	 absolut	
säkerhet	 försäkra	 mig	 om	 att	 årsredovisningen	 inte	 innehåller	 väsentliga	
felaktigheter.	En	revision	innefattar	att	granska	ett	urval	av	underlagen	för	belopp	
och	 annan	 information	 i	 räkenskapshandlingarna.	 I	 en	 revision	 ingår	 också	
att	 pröva	 redovisningsprinciperna	 och	 styrelsens	 tillämpning	 av	 dem	 samt	 att	
bedöma	 de	 betydelsefulla	 uppskattningar	 som	 styrelsen	 gjort	 när	 den	 upprättat	
årsredovisningen	samt	att	utvärdera	den	samlade	informationen	i	årsredovisningen.	
Jag	har	granskat	väsentliga	beslut,	 åtgärder	och	 förhållanden	 i	 stiftelsen	 för	 att	
kunna	bedöma	om	styrelseledamot	är	ersättningsskyldig	mot	stiftelsen,	om	skäl	
för	entledigande	föreligger	eller	om	styrelseledamoten	på	annat	sätt	handlat	i	strid	
med	stiftelselagen	eller	stiftelseförordnandet.	Jag	anser	att	min	revision	ger	mig	
rimlig	grund	för	mina	uttalanden	nedan.

Årsredovisningen	 har	 upprättats	 i	 enlighet	 med	 årsredovisningslagen	 och	
ger	 en	 rättvisande	 bild	 av	 stiftelsens	 resultat	 och	 ställning	 i	 enlighet	 med	
god	 redovisningssed	 i	 Sverige.	 Förvaltningsberättelsen	 är	 förenlig	 med	
årsredovisningens	övriga	delar.

Styrelseledamöterna	 har	 inte	 handlat	 i	 strid	 med	 stiftelselagen	 eller	
stiftelseförordnandet.

Lund	den	23	mars	2011

Jakob	Ekman
Auktoriserad	revisor
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BIDRAG
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BIDRAG

Under	året	utgivna	större	bidrag

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

Lunds	universitet	

TEKNOLOGI 

Polymer-och   Utrustningskostnader för   200
materialkemi  mätningar  av protonlednings-
   förmågan hos polymermembran vid 
   definierad fuktighet och temperatur   
         
Byggnadsmaterial  Inköp av mätinstrument för värme- 200
   ledningsförmåga och värmekapacitet  
         
Teknisk  Kostnader för personal, resor,  200
vattenresurslära fältarbete, konferenser och publika-
   tioner för “Artificiell grundvatten-
   injektering för att förbättra vatten-
   resurstillgången i torra områden”   
         
Ergonomi och  Bildanalyser och utrustning för  300
aerosolteknologi “Luftburna partiklars toxiska 
   inverkan på biologiska celler” 

Bygg och  Uppbyggnad av en fiktiv fasad  200
miljöteknologi  med vindsutrymme samt försöks-
   kostnader för “Anlagd brand i 
   skolor - skydd av externa fasader 
   och takfötter”      
      
          
     



18

BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

MATEMATIK / FYSIK       
       
Synkrotronljusfysik Utrustning och materiel för  300
   “Atomär kraft mikroskopi på den 
   atomära skalan av oxider relevanta 
   för katalys och elektronik” 

Synkrotronljusfysik Anskaffning av detektor för   200
   elektroners och molekylers 
   rörelsemängd 

Fasta tillståndets Utrustning för “Resonant excitation  260
fysik    av nano-strukturer” 

Fysik   Materiel- och utrustningskostnader  300
   för “Fluorescensavbildning utnyttjande 
   unika nanopartiklar som kontrast-
   medel för bakgrundsfri biomedicinsk 
   avbildning” 

Fysiska  Utrustning för utveckling av   200
institutionen  kvantminnen och hårdvara för 
   kvantdatorer 

Beräkningsbiologi Postdoc, resor, konferenser och  1 200
och biologisk fysik  publiceringskostnader för 
   “Modellering av hormontransport 
   och dynamisk morfologi i växter” 
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BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

Kärnfysik  Utrustning för fingerprinting  200
   av otoliter 

KEMI          
    
Industriell närings- Materiel, drift och lönekostnader  200
lära och   för “Kan bakteriekolonisationen 
livsmedelskemi  hos nyfödda spegla födelsevikten?” 

Kemisk fysik  Post-doc stipendium för “Koherent  300
   multidimensionell spektroskopi av 
   karotenoider” 

Kemisk fysik  Löner, resor, utrustning, materiel  300
   och service för “Molekylära aggregate 
   som ljusinsamlande antenner” 

Biokemi och  Kostnader för utrustning, resor,  1 200
strukturbiologi  material, service och personal 
   för “Rationell design av själv-
   organiserande proteiner” 

Fysikalisk kemi Kostnader för materiel, doktorand  1 200
   och resor för “Molekyldynamik i 
   fasta läkemedelsformuleringar” 
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BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

Organisk kemi  Kostnader för postdok, doktorand,  400
   utrustning, materiel, resor och 
   konferenser för “Atomekonomisk 
   syntes via C-H bindningsaktivering 
   - komplexa molekyler direkt från 
   petroleumkrackern” 

Kemisk fysik  Postdoc och materiel för “Ultra- 300
   snabb spektroskopi på nanotrådar” 

Synkrotron  Postdoc, utrustning och drifts- 1 200
instrumentation  kostnader för “Plattform för 
   strukturellla dynamiska under-
   sökningar inom Fenton Kemi”

Biokemi och  Doktorand, resor och materiel- 300
strukturbiologi  kostnader för “Bioelectrochemical 
   studies of direct and mediated 
   electron transfer between redox 
   enzymes, biological membranes, 
   living cells and electrodes” 

Biokemi  Materiel -och utrustningskostnader  200
   för “Komplex I fusionsprotein med 
   bättre stabilitet och synlighet” 

Teoretisk kemi  Postdoc, dator och resor för   300
   teoretiska studier av molybden- 
   och wolfram-enzymer 
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BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

BIOLOGI / GEOvETENSKAp 

Lunds universitet Utrustning till naturvetenskapliga  1 611
   institutionen 

Institutionen för Löner och driftskostnader för  400
geo- och ekosystem- “Vilka konsekvenser har snabba 
vetenskaper   klimatförändringar haft på marina 
   ekosystem i uppvällningsområden?” 

Växtekologi och Lön och analyskostnad för “Köns- 300
systematik   konflikter och antagonistisk sam-
   evolution hos växter - betydelse för 
   biologisk mångfald” 

Limnologiska  Driftskostnader för “Prognos av  300
avdelningen   toxiska algblomningar: ett molekylär-
   biologisk tillvägagångssätt” 

Zooekologi  Labbhyra, materiel, dator, sekvens- 250
   eringsanalys för “Evolution och 
   bibehållande av genetisk variation 
   hos nativa immunförsvars gener i 
   vilda fågelpopulationer” 

Zooekologi  Kostnader för drift och doktorand  1 300
   för “Ekologisk genetik: gener, 
   funktion och artbildning” 
          
     



22

BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

Kvartärgeologi Driftskostnader för “Växelverkan  200
   mellan Si och Al vid experimentell 
   tillsättning av Si i terrestra 
   ekosystem” 

Limnologi  Kostnader för utrustning, materiel  210
   och analyser för “Reaktivitet och 
   molekylär struktur hos marint löst 
   organisk material av olika ursprung” 

Kemisk ekologi Utrustning för genetisk eko-  200
och ekotoxikologi  toxikologi-lab: biofrys, ismaskin och 
   spektrometer  

Kvartärgeologi Postdoc för forskning som visar på  500
   ett tidsmässigt samband mellan 
   variationer i solens aktivitet och 
   förändringar i jordens klimat 

Mikrobiologisk Dator, publicerings- och drifts- 200
ekologi   kostnader för “Hur dödas en 
   nematod av den nematofaga 
   svampen Monacrosporium 
   haptotylum?”

Mikrobiologisk Driftskostnader för “Arkéers   200
ekologi   abundans, diversitet och funktion 
   i skogsjordar” 
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BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

Biologiska  Biomedicinsk analytiker, djur,  400
institutionen   materiel, utrustning och resor för 
   “Elektrospinning - föbättrade nerv-
   implantat med ny teknik” 

Biologiska  Postdoc, fågelvårdtagare, drift och  400
institutionen   utrustning för “Fåglars förmåga att 
   se polariserat ljus - spektrala 
   egenskaper, receptormekanismer 
   samt paralleller till den ljusberoende 
   magnetkompassen” 
          
     
SAMhäLLSvETENSKAp 

Centrum för  Post-doc/gästforskare och   1 200
ekonomisk   doktorand för “Vägen till den 
demografi   moderna familjen. Socioekonomisk 
   stratifiering, familjebildning och 
   barnafödande förr och nu” 

Medie- och   Kostnader för doktorand, projekt- 1 200
kommunikations- assistent, utrustning,  drift och 
vetenskap  instrumenthyra för “Barn och ungas 
   exponering för reklam på Internet 
   - med fokus på reklam för 
   ohälsosam mat” 
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BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

prEKLINISK MEdICIN

Hematologi  Material för utveckling av målstyrd  275
   terapi vid leukemi och lymfon 
   - fokus på den interferoninducibla 
   p53 målgenen TRIM22 och mekanismer 
   för terapi-resistens vid Bcells lymfon 

Laboratorie-  Lön, analyser och materiel för  275
medicin   “Funktionen av endothelins/
   melanocortins signalvägar i endokrin 
   pankreas” 

Immunologi  Driftskostnader för studier av  275
   blodcellsbildning hos människor i 
   samband med åldrande 

Experimentell  Kostnader för ny teknik kallad in  275
medicinsk    vivo amperometri för mätning av 
vetenskap   signalsubstanser i hjärnan på vakna, 
   frigående försöksdjur 

Experimentell  Kostnader för doktorand, post-doc,  275
medicinsk   material och utrustning för 
vetenskap   “Molekylära mekanismer vid 
   virusorsakad svår astma och KOL” 

Experimentell  Utrustning, material och personal- 275
medicinsk   kostnader för “Genetisk styrning av 
vetenskap   neurala stamceller, från mus till 
   människa”    
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BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

Immunteknologi Post-doc och driftskostnader för 275
    “In vivo utvärdering av den tillväxt-
   reglerande transkriptionsfaktorn 
   Sox11 och identifiering av målgener 
   med hjälp av ChIP-on chip teknologi”

Nervcells-  Driftskostnader för “En perifer  275
överlevnad   inflammation vid Huntingtons 
   sjukdom och dess betydelse för 
   sjukdomsbilden” 

Laboratorie-  Materiel, utrustning, resor, arbets-  275
medicin   och tryckkostnader för “SADB och 
   gamma-tubulin, kontrollanter vid 
   celldelning och cancerutveckling” 

Wallenberg  Lön och driftskostnader för   275
Neurocentrum  “Serotoninåterupptagshämmare 
   som en riskfaktor för L-DOPA-
   induced dyskinesia” 

Immunologi  Kostnader för material, djur,   275
   personal och utrustning för 
   studier av rollen för eosinofiler 
   under infektion med en gastro-
   intestinal parasit 
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BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

Experimentell  Kostnader för materiel, utrustning,  275
medicinsk   doktorand  och gästprofessor för 
vetenskap   “Apolipoprotein-inducerad ökning 
   av glukosmetabolism i skelett-
   muskler motverkar insulinresistens 
   och diabetes” 

Experimentell  Materiel, personal, resor och arbets- 275
medicinsk  kostnader för “Epigenetisk reglering 
vetenskap  i neurala celler: implikationer för 
   cancer och psykiatriska sjukdomar” 

Experimentell  Materiel och djurhållnings-  275
medicinsk  kostnader för “Betydelsen av små 
vetenskap  RNA molekyler för blodkärlens och 
   urinblåsans funktion”  

Medicin  Material och teknisk personal för  275
   “Metabola och antiinflammatoriska 
   effekter av sfingolipidnedbrytande 
   proteiner” 

Kliniska  Material och konferenskostnader  275
vetenskaper   för “Immunsvar vid svåra bakteriella 
   infektionssjukdomar” 

Medicinsk  Driftskostnader för “Kan bakteriella  250
mikrobiologi   superantigen aktivera autoreaktiva 
   B lymfocyter?” 
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BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

Medicinsk  Kostnader för BMA och drift för  275
mikrobiologi   “Bakteriella sjukdomsmekanismer: 
   nedreglering av det inflammatoriska 
   svaret från makrofager via humant 
   Siglec-5”

Lungbiologi  Utrustning, personal, materiel,  275
   reagenser och konferenser för 
   “Mesenkymala stamceller och 
   vaskulära mediatorer i fibrotiska 
   lungsjukdomar” 

Immunteknologi Mass spektrometer   3 400

Molekylär-  Personal- och driftskostnader för  275
medicin och   “Hematopoietiska stamceller från 
genterapi   inducerade pluripotenta stamceller 
   för transplantation vid blodsjukdomar”

Stamcellsbiologi Material och postdoc för   275
   “Mekanismen bakom Flt3ITD 
   inducerad leukemi med fokus på 
   Myc-nätverket” 

Molekylär-  Kostnader för doktorander, BMA,  275
medicin och   materiel och djur för “Självförnyelse 
genterapi  av akut myeloisk leukemi-initierande 
   celler” 
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BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

Cellulär  Driftskostnader för “Vilken roll  275
biomekanik   spelar det caveola-associerade 
   proteinet Cavin-1 för vaskulär 
   funktion?” 

Experimentell  In vivo tvåfoton-mikroskopi   275
medicinsk   studier av vävnadsreaktioner 
vetenskap   efter elektrodimplantat i hjärnbarken

Onkologi  Materialkostnader för “Optimering  275
   av bröstcancerbehandling genom 
   Next-Generation mutations-
   profilering” 
          
     
KLINISK MEdICIN  

Klinisk genetik Materiel- , utrustning- och personal- 864
   kostnader för “Högupplösande 
   realtidsstudier av genetiskt och epi-
   genetiskt förändrad differentierings-
   kapacitet, vävnadsarkitektur och 
   motilitet i maligna tumörer hos barn”

Klinisk fysiologi Biomedicinsk analytiker, hyra och  200
   klinikkostnader för “Subklinisk 
   cardiovaskulär ohälsa relaterat till 
   rökning och lungfunktion i ett vuxet 
   populationsurval” 
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BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

Ortopedi  Kostnader för personal, material,  200
   data och resor för “Långsiktiga 
   effekter av främre korsbandsskada 
   - knäartros” 

Thoraxkirurgi  Materialkostnader för “Myocardiellt  200
   applicerat negativt tryck, i avseende 
   att öka blodfödet i det ischemiska 
   myocardet” 

Klinisk genetik Provkostnader för “Molekylär- 200
   genetiska studier av recidiverande 
   barnleukemi” 

Diabetes och  Personal, materiel och resor för  200
endokrinologi   “Träning och diabetes ur ett 
   evolutionärt perspektiv” 

Kliniska  Personal- och driftskostnader  200
vetenskaper   för “Integration av genomik och 
   plasma biomarkörer för att förbättra 
   prediktion och behandling av 
   hjärt-kärlsjukdom och blodtrycks-
   relaterade tillstånd” 

Neurokirurgi  Kostnader för materiel, drift,  200
   doktorand och postdoc för 
   “Stamcellsvektorer för genterapi 
   av cancer” 
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BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

Patologi  Kostnader för utrustning,   200
   material, personal, litteratur och 
   tryck för “Malignt gliom-  att ge 
   bättre diagnostik och behandling” 

Stamcells-  Materiel, utrustning, stall,   800
centrum   transport, resor och flödescyto-
   metriska kostnader för “Cellterapi 
   för hjärtats kammare”  

Oftalmologi  Analytiker, doktorand, postdoc,  200
   djur, material och driftskostnader 
   för “Innovativ stamcellsteknik för 
   ny behandling av näthinne-
   sjukdomar” 

Diabetes och  Personal- och materialkostnader  200
endokrinologi   För “Genetisk prediktion av 
   typ 2-diabetes och diabetis-
   komplikationer” 

Kliniska  Utrustningskostnader för   200
vetenskaper   “Retinal Ischemi - effekter på 
   näthinnan och dess blodkärl”  

Kliniska  Utrustning, analyser och res-  200
vetenskaper   kostnader för “Nyupptäckt skade-
   mekanism vid havandeskaps-
   förgiftning-preeklampsi möjliggör 
   bättre diagnostik och utveckling av 
   ny farmakologisk behandling” 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

BIDRAG

TEOLOGI  

Centrum för  Inköp av facklitteratur till   200
teologi och   Student- och forskarbibliotek 
religionsvetenskap  på Svenska teologiska institutet 
   i Jerusalem 

hISTOrIA & FILOSOFI  

Filosofiska  Gästprofessor Stephan Hartmann  537
institutionen   chef för Tilburg Center for Logic and 
   Philosophy of Science, Nederländerna

Geologi  Analys- och reskostnader för   272
   “Yngre svartgods -den moderna 
   keramikens intåg i Sverige” 

Arkeologi och  Material, tjänster och löner för  274
antikens historia  “En nyupptäckt storgård från 
   yngre järnåldern i Finja” 

Filosofiska  Programmerare och utrustning  225
institutionen   till “Lyssnar vi på oss själva för att 
   förstå vad det är vi säger” 
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Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

SpråKvETENSKAp   

Språk och  Lönekostnader för “Passiv i   449
litteraturcentrum  engelska: när är objektet objektlikt 
   nog för att bli subjekt i en passiv?” 

Språk och  Löner och workshops för  530
litteraturcentrum  “Properties of Embedding (PoE)” 

Högskolan	i	Halmstad	 	 	

TEKNOLOGI   

Sektionen för  Kostnader för utrustning, material,  300
ekonomi och teknik  publicering, konferens och resor för 
   “Validerad mätning av akut stressnivå” 

Linnéuniversitetet	i	Kalmar	 	 	

BIOLOGI / GEOvETENSKAp  

Naturvetenskap Kostnader för lön, drift och   1 300
och teknik   resor för “Reglering av centrala 
   funktionella gener i marina bakterier: 
   analyser av protein- och genuttryck”  
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SAMhäLLSvETENSKAp  

Ekonomi-  Arbets- och reskostnader för   1 000
högskolan   “Diskriminering vid anställning och 
   arbetsgivares bedömning av arbets-
   förmåga, hälsa och personlighet 
   - resultat från ett nationellt fält-
   experiment med regional variation” 

prEKLINISK MEdICIN   

Naturvetenskap Ultracentrifug för olika projekt,  275
   ff a studier av molekylära motorer 

Naturvetenskap Utrustning för avancerade   275
   sensorstudier: viktig infrastruktur 
   för studier och tillämpningar av 
   biomolekylär struktur och funktion 

Linnéuniversitetet	i	Växjö	 	 	

SpråKvETENSKAp   

Språk och  Kostnader för doktorander,   540
litteratur   seminarier, symposier och konferens 
   för “Medier, modus och modaliteter. 
   Intermediala perspektiv på virtuella 
   världar, adaption och berättande” 

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

BIDRAG



34

ÖvrIG huMANIOrA   

Språk och  Post-doc, löner, litteratur och   320
litteratur   resor för “Monstret och människan. 
   Att förstå människan genom en studie 
   av monstret” 

Kungl	Vetenskapsakademin	 	 	 	

FOrSKNING   

Crafoordpriset  Stöd till Crafoordpriset 4 800

Övriga	mottagare	Skåne	 	 	 	

KLINISK MEdICIN   

Urologiska  Inköp av operationsrobot  5 000
kliniken, SUS  

ÖvrIGT hANdIKAppSTÖd, Grupp   
 
Föreningen  Scoutkonfirmationsläger  125
Åhuslägret 

BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr
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huMANITär hjäLp, Grupp    

Lunds Fontänhus Verksamhetsbidrag 800

KuLTurSTÖd, SKåNE, Grupp   

Stiftelsen  Återskapa teater, konsert- och  500
Apelrydsskolan  utställningssal för kulturella ändamål

Akademiska  Mediaanläggning till   300
Föreningen   kulturarrangemang  

ÖvrIGA äNdAMåL   

Locus Medicus Renovering  3 000
Lundensis 

Lunds universtet Lunds universitets    2 000
   stipendiefond för stipendier för 
   utländska studenter  

Övriga	mottagare	utanför	Skåne	

huMANITär hjäLp, Grupp    

Vidarklinkens  Bekostnad av barn- och ungdoms- 125
Vänner   vistelser på Vidarkliniken  

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

BIDRAG
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BIDRAG

Mottagare Projekt, projekttitel Anslag kkr

STÖd TILL Grupp    

Missionsbåts-  Ungdomsprojektet   900
föreningen Shalom  Shalom Fält (3 år) 
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Crafoordska stiftelsen stödjer två initiativ på 
Rosengårdsskolan

Rosengårdsskolan
Rosengårdsskolan i Malmö har som upptagningsområde kvarteret Herrgården, känt eller 
beryktat för än det ena, än det andra. Mycket av allt som sägs, skrivs eller rapporteras om 
Herrgården är förstås överdrivet eller rent förtal, men bakom rubrikerna bor minst tusen 
barn och ungdomar med förhoppningar, ambitioner, goda viljor och hjärtan som klappar för 
mer än bara mobilen. Framtiden rusar emot dem med krav på betygspoäng, 
måluppfyllelse och konkurrens om Utbildningsplatsen och Jobbet! 

Det perspektivet gäller ju för vilka svenska ungdomar som helst, var som helst i landet, 
men för Herrgårdens ungdomar är utmaningen större, mycket större;

ingen har svenska som modersmål
ungefär hälften är födda i utlandet
en femtedel är nyanlända, de esta från krigsdrabbade områden
ca 70% är i behov av särskilt stöd
lärartätheten är 8,0 lärare/100 elever (Jfr Lommas 8,2)

Den demograska och sociala prolen i Herrgården saknar av allt att döma motstycke i 
Sverige;

förvärvsfrekvensen i Herrgården är lägst i landet
stor in- och utyttning rubbar undervisningens kontinuitet (Hälften av befolkningen 
byts ut under en fyraårsperiod.)
trångboddheten är stor, läxro saknas 
inga svenska modersmålstalare bor i området

Skolans roll och geograska närhet är viktig. Den är central för elevernas språk- och 
kunskapsutveckling, för socialiserings- och integrationsprocess i högre utsträckning än 
kanske någon annan svensk grundskola. Ofta kommer elever långt före lektionernas 
början och dröjer kvar efter skoldagens slut, för lite extra hjälp eller bara för att umgås.

Organisationen är slimmad, ”lean production” gäller även hos oss. Utykter och laptops är 
t.ex. inte självklara inslag i undervisningen. Men i en dynamisk skola med ambitioner att 
eleverna skall stå väl rustade för det kommande vuxenlivet i Sverige måste vyer vidgas 
och arbetssätt utvecklas med medel som den kommunala budgeten inte alltid förmår att 
tillhandahålla.

Crafoordska stiftelsen har generöst under era år bidragit till att genomföra ett par 
lärarinitiativ på Rosengårdsskolan, som just syftar till att ge eleverna den välbehövda 
”extra skjutsen”. Det gäller ”Kunskap är makt” (KIPP) och ”Spring”.
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Kunskap är makt
1994 startade en pedagogisk rörelse i USA under namnet ”Knowledge-is-Power-
Programme, KIPP”. Dess framgångsrecept innehåller ingredienser som god pedagogik, 
höga förväntningar, frivillighet, utökad lektionstid, stärkt ledarskap och resultatfokus. 

Inspirerade av rörelsens goda resultat med elever i marginaliserade bostadsområden, som 
t.ex. South Bronx, startade ett lärarlag på Rosengårdsskolan läsåret 01/02 ett projekt 
under arbetsnamnet KIPP. Höstterminen ändrades namnet till KÄMPA, Kunskap är makt-
på allvar. Av många skäl har era av ingredienserna ovan fått modieras till svenska 
förhållanden. Men andemeningen har hela tiden varit att tillämpa  KIPPs devis ”Work hard. 
Be nice!”

Syftet med projektet är att med en tydlig struktur och strikta regler i skolan skapa en 
lämplig skolsituation. Vi är övertygade om att en lugn skolmiljö gynnar elevernas inlärning. 
Det ska ställas relevanta krav på eleverna så att de tar ett större ansvar för sin skolgång. 
På detta sätt skapar vi en medvetenhet hos dem att det är bara de själva som kan 
förändra sin situation. 

Alla elever som ingår i detta arbetslag har tillsammans med sina vårdnadshavare skrivit 
kontrakt med KÄMPA där de förbinder sig att följa de regler som ingår i 
överenskommelsen, nämligen att ...

... alltid komma i tid (om inte-visa intyg på varför!)

... alltid vara väl förberedd - givna uppgifter alltid gjorda

... alltid ha rätt material med sig

... alltid koncentrera sig på vad som ska göras

... alltid uppträda korrekt mot alla, elever som vuxna

... alltid vara aktsam om skolans lokaler och material

... alltid ha mobilen avstängd på lektionerna

... alltid lämna ytterkläderna i skåpet

... alltid ha intyg efter frånvaro

... aldrig äta eller dricka på lektionstid

För att eleverna ska få den viktiga uppmuntran som vi tror sporrar dem i skolarbetet 
arrangerar projektet sedan några år utykter för alla de elever som fullföljt kontraktet, enligt 
ett återkommande program. Beroende på årskurs får eleverna pröva på dressincykling, 
kanotpaddling, sundet-runt-resa och, i mån av snö, skidåkning på Vallåsen. De esta av 
våra elever har ingen möjlighet att själva betala studieresor eller utykter. Många av dem 
är mycket sällan utanför Rosengård och nästan aldrig utanför Malmö.

Så här funderar en elev om vad KÄMPA-programmet betytt för honom: 

... Om jag inte hade börjat i ”kipp” så hade jag inte tagit skolan på allvar, 
jag var störig från 1:an till 7:an men i 8:an bestämde jag mig för att ta 
skolan på allvar för att jag tänkte på hur det kan gå i framtiden om jag 
inte tar skolan på allvar. Jag ck helt enkelt ingen chans att bete mig så 
som jag hade gjort tidigare därför att eleverna och lärarna här var helt 
annorlunda och betedde sig på ett helt annat sätt än vad jag var van 
vid, därför var jag tvungen att ”smälta” in i klassen och uppföra mig som 
alla andra där ...
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Och här är en annan elev som tänker:

... Även jag har fått eller ck och har fortfarande seriösare vänner som 
ger allt för skolan och plugget. Och de, mina vänner skapar en 
gravitation som på sätt och vis drar mig till att vilja plugga. Vi hjälper 
varandra med läxorna genom att vi t.ex. läser varandras uppsatser, 
vilket jag aldrig kunde göra eller gjort i icke ”Kipp”-klass. Jag är glad 
över att ha fått en sådan chans och tillfälle att kunna studera på allvar ...

När eleverna går i år 9 brukar vi åka till Göteborg 
och besöka Universeum och Liseberg vilket är 
mycket uppskattat.
Ett alternativ som planeras i år för år 9-eleverna är 
att besöka Köpenhamns Planetarium och därefter 
gå in på Tivoli.

Grundtanken med de olika aktiviteterna är att ge våra 
elever upplevelser och erfarenheter de inte har från 
tidigare och därför är de olika naturutykterna mycket 
viktiga. Tanken är också att det ska vara en 
åldersadekvat stegring med aktiviteterna; därför får år 
6- eleverna åka till Österlen och prova på 
dressincykling. Vi cyklar mellan St Olof och 
Gyllebosjön genom vacker natur.

Den mest minnesvärda upplevelsen är nog att få 
åka till Vallåsen i år 9 och prova på skidåkning. Det 
är lika fantastiskt roligt varje år. Intresset för 
skidåkning väcks hos era elever och i år under 
sportlovet hade vi fyra elever som i egen regi åkte 
upp till Vallåsen igen för att det hade varit så kul.

I år 7 paddlar vi kanot i Lödde å och det brukar vara 
en spännande upplevelse. Flera gånger har vi haft 
elever som tagit sig ett ofrivilligt dopp och sedan fått 
lotsas in till kanten vilt skrattande. Detta är en 
aktivitet som ingen av våra elever har någon tidigare 
erfarenhet av.
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Aktiviteterna är mycket omtyckta och sprider glädje långt före och efter det de äger rum. 
Utan de generösa bidrag Crafoordska stiftelsen bestått oss med genom åren skulle 
inget av detta kunna genomföras. Skolan kan och får nämligen under inga omständigheter 
ta ut annat än obetydliga kostnader för t.ex. skolresor. Och kostnaden för en skidutykt till 
Vallåsen är sannerligen inte obetydlig. 

Spring
Ett annat projekt stött av Crafoordska stiftelsen är Spring, (SPRåket INteGrerar), ett 
språkpraktikprogram för åttor och nior. Vi tror stenhårt att god språkbehärskning i svenska 
är en absolut förutsättning för unga människor om de ska kunna ta plats i vårt 
gemensamma storsamhälle. Inte mycket i dagens svenska samhällsliv ser ut som det 
gjorde förr. Utbildningsväsende, arbetsmarknad, kommunikationer, välfärd och 
trygghetssystem förutsätter egna och helt andra initiativ av medborgarna än vad som 
gällde för bara ett eller ett par decennier sedan. 

Denna nya samhällsmiljö kan vara väl så förvirrande för vilken svensk modersmålstalare 
som helst och hur ska det då inte vara för alla dem som dagligen kämpar med nya ord, 
fraser, satsbyggnad, uttal och inte minst den ofta idiomatiska s.k. extralingvistiska delen av 
språket, allt det som så att säga förmedlas mellan raderna. Är man inte helt förtrogen med 
alla dessa bitar av svenskan står man sig rätt slätt, inte bara i kontakt med myndigheter 
utan också i vardagslivets talspråkssituationer.

Elever som vill och kan och får matchas med en arbetsplats enligt önskemål och 
förutsättningar, och vistas under fyra veckor utspridda under läsåret på sin 
”Springplats”. Här får praktikanterna ta del av arbetslivets språkliga vardag, höra 
”vuxen” svenska, hämta in nya ord och begrepp och dessutom få en djupare 
förståelse för vilka språkliga och sociala krav som väntar dem i framtiden.
Väl hemma i skolan uppmanas eleverna redovisa sina erfarenheter för kamraterna 
och sina lärare. Det sker skriftligt genom dagboksanteckningar och muntligt 
genom presentationer framför klassen. Med för Crafoord-medel nyinköpta Apple-
laptoppar sammanställer, redigerar och förevisar eleverna sina praktikintryck i t.ex. 
Powerpoint. Kön till datorerna är ibland lång, men alla kan ändå inte jobba 
samtidigt eftersom det vanliga skolarbetet också ska skötas.

Springrogrammet, som pågått sedan 2005, har fått stor uppmärksamhet och 
lyckliggjort många elever som utan Spring aldrig skulle fått chansen att ”titta in” i 
sin egen framtid. 

I den allmänna skoldebatten orerar en föreställning om att alla sidor av elevernas 
utveckling ska kunna avläsas i betygen. Därmed skulle också skolorna lätt kunna 
rangordnas från sämre till bättre. Vi som dagligen arbetar med frågorna vet bättre. 
När det gäller Spring är vinsterna långsiktiga och beständiga och därför avvisar vi 
eventuella propåer från omvärlden om att man omedelbart borde kunna avläsa 
Springs effekter i betygsstatistiken. Istället för den enkelt sammanräknade 
kvantitativa poängjakten utvärderar vi varje år Springs kvalitativa resultat ur 
elevernas dagböcker från praktiken. Det är en intressant läsning som då och då 
kräver läsarens eftertanke; som när en mycket belåten elev på sin sista dag på 
kontoret får applåder av medarbetarna: När jag slutade dem klappade till mig. 
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Här följer några andra klipp som var för sig och sammantagna antyder att Spring 
ger något viktigt som eleverna kan bära med sig genom livet:

...Kl 11 så ck vi lunch. Det var en härlig stämning ...

...Jag var äntligen framme, bussen är det störigaste som nns på 
morgonen, men det lönar sig för att jag är på väg till Spring ...

... idag kändes det som att jag hade ett riktigt jobb. Idag gällde det att 
kämpa för att vi hade väldigt mycket att göra ...

...Magnus kom kl 8.40 som vanligt. Vi satt o snacka. Jag har inte träffat 
en enda människa lika trevlig som Magnus ...

... Sen åkte vi till en man som skulle skriva på ett kontrakt så att 
mäklaren har all makt över hans radhus ...

... Han skrev saker på tavlan som om han var lärare och undervisade 
mig. Han gav mig känslan att här ska jag jobba och så här ska jag göra 
för att komma in i högskolan ...

... Hon berättade varför hennes föräldrar ydde från Polen under andra 
världskriget. De hade varit i koncentrationsläger. Sen snackade vi om 
Libanons kultur och hur den skiljer sig från svensk kultur.

... Jag tror inte att de förväntade sig att jag från Rosengård skulle vara 
lugn, snäll o.s.v. ...

 Så jag gick till den gula sidan där studenterna arbetar. Medan jag 
stod där kom en student fram till mig och frågade frågor och han var så 
himla snygg, mina ögon fastnade på honom hahaha ...

 I morgon ska det kännas bra att vara där för att jag ska imponera alla 
där och jag ska ändra deras bild om Rosengård ...

 Jag ville lyssna på musik så jag satte på radion på tämligen låg 
volym, Marie bara nämen höj och skrattade. Vi lyssnade på massa bra 
låtar vid vissa tillfällen sa hon säg till om jag kör med dig, först fattade 
jag inte riktig vad hon menade men sen fattade jag för att hon sa om du 
vill gör detta o detta o detta men jag tyckte det var bara kul att göra en 
massa saker...

 Efter en stund dansade vi lite och skrattade jättemycket. Vi märkte 
inte att Jafar stod vid dörren och såg allt sen när vi vände oss så 
skrattade han jättemycket åt oss och sa ni borde nog börja abeta igen 
och alla skrattade. Det var verkligen kul. Klockan närmade sig tolv och 
nu var det dags för lunch. Jag trallade iväg till omkläddningsrummet och 
bytte om ...
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..,.Vi åkte till en restaurang för att äta lunch. Jag beställde en 
cheeseburgare men jag visste inte om jag skulle äta den med händer 
eller med bestick för att det var en nare restaurang, det var inte 
McDonald s ... 

... Plötsligt försvann jag i mina tankars egen lilla värld och tänkte hur de 
andra springeleverna har det i sina praktikplatser. Jag frågade mig själv 
frågor som: 
Har de det roligare än vad jag har det?
Lär de sig lika mycket som jag?
Jag hann inte tänka vidare för att jag kom fram till Gustav Adolfs torg ...

... Hela den här veckan ska vi träffa en grupp afrikanare från Sydafrika. 
För att vi ska kunna kommunicera med varandra pratar vi engelska. Jag 
tycker att det kommer att bli en bra träning för mig. Vi åkte med bil för 
att hämta dem och under tiden förberedde jag mig med att prata 
engelska tyst för mig själv. Jag förstod nästan allt vad de sa och jag 
försökte prata med dem så mycket som möjligt ...

... Dom frågade mig också en massa saker som t.ex. Vilka nationaliteter 
vi har på skolan? samt om vi har några svenska elever på skolan? 
Svaret kan ni nog själva men jag är så snäll att jag ändå säger det. Det 
blir ett ganska starkt nej, men jag tillade att våra lärare är svenskar. Jag 
tror att alla på avdeling fyra har fått veta att jag vill bli polis ...

Till Crafoordska stiftelsen

Hej! Jag heter Mardin och är 15 år gammal.
Jag går i klass 8:2 på Rosengårdsskolan.
Jag har Spring på Studjefrämjandet.
Jag tycker att det är roligt att ha Spring på Studjefrämjandet.
Man får göra en massa roliga saker t.ex. jobba i reception, jobba på 
kontor, slå in i kassan.
Man får lära sig en massa saker.
När jag slutar nian så tänker jag börja på Sankt Petri.
Där vill jag gå på naturlinje.
Sen så ska jag läsa vidare så att jag blir det jag har alltid drömt om.
Mina framtidsvisioner är att bli barnläkare. 
Jag vill hjälpa sjuka barn så att de blir friska.
I slutet av läsåret så kommer jag att redovisa om min Springplats.
Nu så förbereder jag mig inför redovsningen för klassen.
Jag sätter ihop ett program i Powerpoint.
Där ska jag visa hur vi gör på Studjefrämjandet.
Jag vill tacka Crafoordska stiftelsen för att vi har fått sådana  na 
laptops.

Malmö den 22 mars 2011
Susanne Strand
Michael Neppelberg
Lars Ellborg


