Øvre Eiker kommune inviterer til

Forskerfabrikkens
sommerskole

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

Stjernestøv, elektrisk magi
og den usynlige verden
En annerledes sommerskole full av
eksperimenter og forsøk!

Alle deltagere
får sitt eget
mikroskop til
odel og eie

---›

Bla o m

Når:

Hvor:

Sommerskolen arrangeres i uke 26 (23-27. juni).

Vestfossen
barneskole
Skolegata 10
3320 Vestfossen

Kurset går over 5 dager, mandag-fredag kl. 09.00-15.00
Oppmøte hver dag kl. 08.50.

Trykk her for
å se film fra
sommerskolen
2012.

Deler av kurset foregår utendørs. Ha med klær som passer
for været. Ta med niste og drikke hver dag!

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

Påmelding:
NB! Påmelding er bindende! De 30 første får plass. Send e-post til Kai Solberg,
rektor ved Vestfossen barneskole: kai.solberg@ovre-eiker.kommune.no

Mål
Hovedmål for uka er at elevene skal ha det gøy og bli inspirert til å
lære mer om naturvitenskap og teknologi.
Deltagerne får gjøre mange forskjellige aktiviteter, alt fra å jakte
mikrometeoritter, dyrke bakterier, utforske elektrisitet, lage
ballongraketter og mye mer.
På sommerskolen blir du flinkere i naturfag og vi lærer kjemi, fysikk,
astronomi og biologi. Aktivitetene er koblet opp mot læreplanmål for
5.-7. trinn.
På sommerskolen får du:
• Gjøre spennende eksperimenter hver dag!
• Bruke ordentlig laboratorieutstyr
• Ha på labfrakk og vernebriller når du trenger det
• Gå ut på ekskursjoner
• Ha det gøy!
• Lære noe nytt og treffe nye venner
Hver elev får kurshefte, mikroskop og t-skjorte til odel og eie.
Fysisk aktivitet
Hver dag vil det også bli tid til fysisk aktivitet ved at vi leter etter
mikrometeoritter, smådyr eller har gymforskning.
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)

Trykk her for
å se film fra
sommerskolen
2013.

Kontaktinformasjon

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

