Øvre Eiker kommune inviterer til

Forskerfabrikkens
sommerskole

Alle får steinsett med ekte
krystaller og bergarter,
forskerbriller og t-skjorte.

FOR DEG SOM SKAL OPP I 5., 6. OG 7. TRINN TIL HØSTEN

Glitrende krystaller,
skjelettforskning og ville eksplosjoner!
En annerledes sommerskole full av
eksperimenter og leken matematikk

Vær forsker i en hel uke!

Når:

Hvor:

Sommerskolen arrangeres i uke 26 (26. - 30. juni og
uke 27 (3. - 7.juli).

UKE 26:
Vestfossen
barneskole
Skolegata 10,
3320 Vestfossen

Kurset går over 5 dager, mandag - fredag, kl. 09.00 15.00. Oppmøte hver dag kl. 08.50.
Deler av kurset foregår utendørs. Ha med klær som
passer for været.
Ta med niste og drikke hver dag.

UKE 27:
Hokksund
ungdomsskole
Rådhusgata 13,
3300 Hokksund

Pris:
Sommerskolen er et gratis tilbud sponset av Øvre Eiker kommune.

Påmelding:
Send mail til Kai Solberg: kai.solberg@ovre-eiker.kommune.no
Husk og skriv uken du ønsker. Vil du ha plass på den andre uken om den
prioriterte uken er fullbooket skriv dette i mailen.

“Dere setter større spor i små barnesinn
enn dere kanskje tror”
Marie - mamma

Bli med og undersøk eldgamle fossiler, vakre
krystaller og spennende mineraler. Vi skal lage
heftige vulkaner og forske på morsomme
kjemiske reaksjoner. Kan vi egentlig få vann til å
eksplodere? Og hva er oppskriften på en
metamorf karamell? Vi undersøker også mystiske
skjeletter og hva som gjør at et fly kan fly.
Gjennom en spennende uke på Forskerfabrikkens
sommerskole får du oppleve alt dette og mye
mer. Vi viser deg hvor morsomt naturvitenskap
og teknologi er!
Kurset følger skolens læreplan for 5. - 7. trinn
i naturfag. Det er begrenset antall plasser,
meld på nå!
Vi ønsker deg velkommen til en sommeropplevelse du sent vil glemme!
NB! Sommerskolen er lik den i 2015.

Se film fra sommerskolen her!
Kontaktinformasjon

info@forskerfabrikken.no
22 15 54 00 | www.forskerfabrikken.no

