
Naturvetenskap, teknik och 
konst med digitala verktyg

- DIGITALT SKAPANDE -





Platser i USA där fyra av ett 50-tal organisationer bedriver verksamhet med 
fokus på STEM, inklusive programmering. 





Stort behov av arenor som uppmuntrar intressen 
som kan lösa mänsklighetens utmaningar
Skolan behöver kompletteras för att stjärnor ska skapas!

Naturvetenskap
Programmering

Idrott
Musik



Kompetensbrist
inom IT 

Hello World! erbjuder en kontext som 
adresserar samtidens utmaningar!

Lågt intresse 
bland tjejer

Ej naturlig del av 
skola eller fritid

Behov av en lustfylld kontext som uppmuntrar och sprider
kunskap om naturvetenskap, teknik och konst med digitala

verktyg bland barn och ungdomar, 
oavsett socioekonomisk bakgrund och kön

Allmännyttig ideell förening, 
grundad våren 2015



inspirera
rekrytera

inspirera
stötta

inspirera
utvecklas

konkurrenskraft

extrajobb

möjligheter

utvecklingmöjligheter

CSR

Ett gemensamt, nationellt folkbildningsprojekt!

PARTNERS

Framtiden



Alla ska ha råd!
Inkomstbaserade avgifter, 

MÅNGA stipendier och 
lånedatorer

Tjejer!
50% av lägerplatserna 

reserveras och 
extra fokus på tjejer

Attraktivt och relevant!
Intressebaserade studios 

Komboläger med dans, matte, engelska, musik, idrott

Hela Sverige!
Fria tågresor med SJ 
och verksamhet på

flera orter

Vår strategi

Samverkan
Näringsliv – Studenter – Barn & ungdomar

Samhälle/organisationer





2015 2016 2017 2018

# Medlemmar 383 2 967 8 497 >12 000        

# Digitala stjärnor* - 416 2 055 ~4 200  

# Partners 16 38 46 82 

Mål
Säkerställa 

kompetensbehovet inom 
naturvetenskap, teknik och 

IKT-sektorn för ett 
konkurrenskraftigt Sverige

*Digital stjärna = 1 lägervecka eller 5 utbildningstillfällen

Vision
Göra digitalt skapande

lättillgängligt för alla barn 
och ungdomar oavsett

förutsättningar

Vi tänder framtidens Digitala Stjärnor!

Det fungerar – en flygande start för Hello World! 



Hello World! läger och kurser i digitalt skapande

Läger Meetup @ Partner

antal
meetup-

besökare

2016 2017 2018

490 2 800 ~4 000
antal

lägerveckor

2016 2017 2018

288 1 040 1 361

Dag- och övernattningsläger hela sommarlovet
Hela landet – SJ bjuder på tågbiljetter!

3 h kurser söndagar hos Partners
Stockholm, Växjö, Göteborg

Digital mentorplattform  – under utveckling



Ett brev från en mamma till en mamma

Hej Ulrika,

Vill bara berätta att jag körde tre tveksamma 11-åriga flickor till 
H W lägret igår morse. Från baksätet:  ”Först säger du att jag inte 
ska sitta så mkt med datorn och nu ska vi sitta med nördar en hel 

vecka inomhus och hålla på med en dator…” etc etc. 

Redan efter första dagen så var all tveksamhet bortblåst! De 
tycker att det är hur roligt som helst istället. Talade just med Laura 

efter dag 2 och de är entusiastiska!  Idag var det teknikdag och 
Laura förklarade ett långt tekniskt sammanhang för mig. Så roligt! 
Det var precis vad jag hade hoppats på. Känns extra roligt att just 

få in inte bara barn, utan särskilt flickor, i tekniksammanhang.

Tycker ni har gjort ett kalasbra jobb med detta initiativ. 



Vi inspirerar genom våra ledare och
utbildningsupplägg

LEDARE
Idag fler än 100 ledare som pluggar programmering
på högskolan och har världens bästa extrajobb!

Lika många kvinnliga som manliga ledare

STUDIOS

• Intressebaserat
• Eget skapande
• Komboläger med tex

dans, idrott, musik

• Inspirerar unga
• Fördjupar sina egna kunskaper
• Bygger nätverk med blivande

arbetsgivare

Utbildningsupplägg som
inspirerar och ger verktyg att
förverkliga drömmar



Resultat = Digitalt skapande för alla!

JÄMSTÄLLDHET

35%  tjejer
65%  killar

7-19 år!

KUNSKAP

78% nybörjare
16% medel 
6% avancerad

BOSTADSORT

42% av de som
övernattat är ej
från Stockholm

EKONOMI

10% (131 st) fick 
stipendium
35% reducerad avgift
Representativt 93% 

är inspirerade
att lära sig mer

Resultat Sommarläger Ågesta 2018



Tack till våra 82 Hello World! Partners 2018

Eric Hieltes Stiftelse



STYRELSE
Ulrika Dellby (grundare), Ordf.
Dag Wolters (grundare), Gen Sekr
Thomas Backteman (PostNord)
Sara Danielsson (HW ledare)
Niklas Flyborg (Cybercom)
Sofia Gerstenfeld (VISMA)
Maria Grimberg (JKL)
Charley Tesch Nyström (King)
Krister Svensson (SJ)
Anna-Clara Söderbaum, (Omegapoint)
Jonas Torstendahl (Microsoft)
Johan Schiptjenko (Genesis IT, suppl)

REVISOR
Mattias Johansson, KPMG

> 12 000 MEDLEMMAR

Organisation – på väg att bli redo för nästa steg

PARTNERS

OPERATIVT
Ulrika & Dag

Generalsekr TBD
COO/Sälj TBD
PLs Mikaela (HR), Sofie, Anna, 

Niclas, Jessica
Studio lead Fredrik
Ekonomi Katarina

100++ ledare



� Meetup @ Partner 
i egna lokaler (givet 
rätt storlek)

� Egen workshop 
möjlig

Möjligt givet behov och 
lämpliga lokaler

� Namn på event på 
hw.se

� SoMe för event
� 20 tkr per meetup

+ pro bono lokaler

� Pro bono produkter 
och tjänster

Enligt ök och endast sådant som 
behövs för verksamheten

� Synlighet vid 
användning

� SoMe kring 
specifikt stöd

� Marknadsvärde

� Stipendier i eget 
namn

� Fritt deltagande för 
stipendiat samt  
reducerad avgift till 
ca 4 deltagare från 
hushåll med svag 
ekonomi

� Egen sida på hw.se
� Poster efter läger
� 25 tkr per 

stipendium

Stipendier Meetup Pro bono
sponsring

Fyra sätt att bidra som Hello World! Partner

Finansiell 
sponsring

� Möjliggör 
inkomstbaserade 
avgifter och tänder 
ALLA våra digitala 
stjärnor

� Påverkar partnernivå, 
inflytande och total 
synlighet

� Framtida åtaganden 
räknas



Stipendieabonnemang förnyas automatiskt årsvis om ej uppsagt per 31 augusti

Instifta ett eget stipendium, eller flera…
Poster med stipendiat

https://helloworld.se/instifta-stipendium/





TACK!
Vi hoppas ni också vill vara en del av Hello 
World! och ser fram emot en fortsatt dialog!


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Stort behov av arenor som uppmuntrar intressen som kan lösa mänsklighetens utmaningar�Skolan behöver kompletteras för att stjärnor ska skapas!
	Hello World! erbjuder en kontext som adresserar samtidens utmaningar!
	Ett gemensamt, nationellt folkbildningsprojekt!
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Hello World! läger och kurser i digitalt skapande
	Ett brev från en mamma till en mamma
	Vi inspirerar genom våra ledare och utbildningsupplägg
	Resultat = Digitalt skapande för alla!
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Fyra sätt att bidra som Hello World! Partner
	Instifta ett eget stipendium, eller flera…
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20

