
Forskerfabrikkens 
sommerskole

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

Stjernestøv, elektrisk magi  
og den usynlige verden

Alle deltagere 
får sitt eget  
mikroskop til  
odel og eie

Bla om



Kontaktinformasjon

Når: Hvor:

Pris:

Påmelding:

9 av 10 foreldre ville på nytt 
ha sendt sine barn på  

Forskerfabrikkens  
sommerskole.

Forskning rocker og dette har vært gøy!
(Deltager sommerskolen i Lillestrøm 2012)

Jeg likte at vi gjorde ting på en morsom måte
(Deltaker fra sommerskolen Haugesund 2013)

http://www.youtube.com/watch?v=1bZ4GL54WXA 
http://www.youtube.com/watch?v=iFSkM-eTf_A
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