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Introduktion
En av Svenska Kemisamfundets viktigaste uppgifter är att inspirera ungdomar till
kemistudier. Vår främsta insats under året är Berzeliusdagarna, då vi vill locka
kemiintresserade gymnasister på naturvetenskapsprogrammet att studera vidare vid
universitet eller högskolor. Ungdomarna kommer från hela Sverige. Berzeliusdagarna
är också ett utmärkt forum för kemilärare. Senast år 2022 deltog drygt ca 270 elever och ca
25 lärare. Vi bjuder även in elever från Norge och Finland, genom våra
systerorganisationer i dessa länder, att delta i Berzeliusdagarna. År 2021 arrangerades
en digital Berzeliusdag med ca 180 stipendiater.

Två intensiva dagar
Föredragshållarna representerar såväl industrin som universitet. I föredragen

Deltagare i Berzeliusdagarna

presenteras resultat både från forskningsfronten och från den praktiska verkligheten. Ett mycket uppskattat inslag är när några unga
kemister berättar om sin vardag i arbetslivet. Dagarna avslutas med en paneldiskussion, vid vilken föredragshållarna bland annat besvarar
elevernas frågor. På programmet fi nns även en utställning där Sveriges universitet och högskolor visar upp sig. Gymnasisterna bor på
hotell och har en festlig middag på fredagen.

Berzeliusdagarna inspirerar!
Av erfarenhet vet vi att den PR som Kemisamfundet på detta sätt sprider har tillfört näringslivet och forskningen goda krafter. ”Jag har
själv varit Berzeliusstipendiat”, får vi på Kemisamfundet ofta höra från aktiva i forsknings- och företagsvärlden. Berzeliusdagarna har
gjort avtryck under sina drygt 60 år, för många av eleverna väcker mötet med andra naturvetenskapligt intresserade ungdomar ett brett
intresse för kemin och vi vill fortsätta erbjuda denna möjlighet även i framtiden.

Utan sponsorer inga Berzeliusdagar
Kemisamfundet kan inte genomföra Berzeliusdagarna med egna ekonomiska resurser. Gymnasisterna får istället sitt deltagande bekostat
genom stipendier från företag och föreningar. Sponsorn kan bestämma vilken skola som ska förfoga över stipendiet. Kemilärarna och
rektorerna utser intresserade kemielever till Berzeliusstipendiater. Stipendiaten får naturligtvis veta vem som skänkt stipendiet och
sponsorn får, om de så önskar, stipendiatens namn. Detta kan skapa goda kontakter för framtiden. Många sponsorer uppmärksammar sina
stipendiater genom att bjuda in dem till studiebesök, erbjuda sommarjobb eller presentera dem i personaltidningen.

Hur?

Vill ni donera stipendier till en skola på orten? Skicka då e-post till agnes.rinaldo-matthis@kemisamfundet.se med information om hur
många stipendier ni kan finansiera, fakturaadress och eventuellt ordernummer, samt till vilken skola eller stad ni önskar att stipendiet ska gå.
Kemisamfundet fakturerar därefter er och informerar skolan som utnämner elever till stipendiater. Eleven anmäler sig som deltagare till
Berzeliusdagarna, varvid Kemisamfundet ordnar resa och boende. Eleven ombeds inkomma med ett personligt tack till ert företags
kontaktperson efter Berzeliusdagarna och donatorn får kontaktuppgifter till eleven för eventuell uppföljning.

Mer information
Agnes Rinaldo-Matthis på Svenska Kemisamfundet besvarar gärna eventuella frågor kring Berzeliusdagarna.
Du når henne på agnes.rinaldo-matthis@kemisamfundet.se, eller telefon: 070-207 48 99
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