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Vil du være med?



Byfjord TeknoLab
Hva er TeknoLab?
Aktiv læring står som den grunnleggende tanken bak prosjektet.

Kjernen i en Teknolab er ”LEGO Education1”, som stimulerer til:

· kreativitet
· problemløsende og utforskende tilnærming til mekanikk,

energi, automasjon og robotisering
· utfordringer ut fra barnas egne forutsetninger

En TeknoLab består av undervisningsutstyr som gjør at elevene
kan prøve ut prinsipper og ideer innen teknologi, matematikk,
mekanikk, design, data og elektronikk osv. Eleven skal være i
sentrum for læringsprosessen. En TeknoLab gir lærerne og
elevene tilgang til hjelpemidler som muliggjør en slik aktiv
læringsprosess.

Hvorfor Byfjord TeknoLab?
Byfjord skole har realfag som satsningsområde i årene 2012-2015, med fokus på matematikk
– noe som passer godt sammen med TeknoLab-aktivitetene. Med Byfjord TeknoLab ønsker vi
å bidra til å øke interessen for realfag og teknologi blant barna på Byfjord skole, ved hjelp
av moderne og aktuelle læremidler.

Vi bor i en region som vil møte betydelige utfordringer med hensyn til den kompetanse som
morgendagen vil kreve. Byfjord TeknoLab er et skritt på veien til å gi barna spennende
utfordringer for optimal læring. Elevene lærer best når de får muligheten til å utforske selv.

Målsetningen for Byfjord TeknoLab er: I stedet for å gi barna enda et svar å huske, gi dem
heller et problem å løse!

Hvordan foregår det?
Utstyret til Byfjord TeknoLab skal benyttes både av lærerne i undervisningen i skoletiden og
på klubbkvelder i regi av foreldene. Allerede i dag er utstyret i bruk i undervisningen, primært
for de eldste elevene. TeknoLab-aktivitetene dekker flere av kompetansemålene i
Kunnskapsløftet som ellers det er vanskelig å nå.

Etter skoletid skal foreldrene arrangere klubbkvelder for barn med utforskertrang. Omfanget av
disse kveldene vil være avhengig av tilgjengelig utstyr og foreldrenes engasjement.
Klubbkveldene vil også være et alternativ til andre fritidsaktiviteter.

1 http://education.lego.com/?domainredir=www.legoeducation.com



Et mål er at skolen årlig skal delta i ”First Lego League” (FLL), en lokal og nasjonal, så vel
som en skandinavisk konkurranse i form av et forsknings- og teknologiprosjekt for barn og
unge i alderen 10-16 år. Konkurransen går ut på å designe, bygge og programmere en Lego-
robot som skal løse et antall definerte oppgaver. I tillegg skal det arbeides med en teoretisk
oppgave. Konkurransen strekker seg over 8 uker med en lokal finale som avslutning.

Byfjord skole deltok høsten 2013 i FLL med to lag bestående av elever fra 5. trinn, ca. 10
elever på hvert lag. Høsten 2014 er det påmeldt ett lag fra 6. trinn. Finalen er 8. november på
Vitenfabrikken i Sandnes.

Når, hvor og for hvem?
Klubbkveldene skal etter planen starte opp i midten av november 2014, og elever fra 5. til 7.
trinn vil bli prioritert i første omgang. Da vi er i en oppstartsfase, har vi foreløpig begrensede
midler og utstyr. Mer utstyr vil bli kjøpt inn etter hvert som vi får inn mer sponsormidler, og flere
trinn vil da få anledning til å benytte dette.

Hvem driver Byfjord TeknoLab?
TeknoLab er et prosjekt som drives av skolen og foreldrene i samarbeid. Byfjord skoles
ledelse sørger for at bruk av utstyret blir innarbeidet i skolens planverk.

Byfjord TeknoLab ble stiftet i desember 2013. Styret har totalt åtte medlemmer, og består av
foreldre, skoleadministrasjon og lærere ved Byfjord skole.

Hvordan kan dere som foreldre bidra?
For at vi skal kunne drive Byfjord TeknoLab, er vi avhengige av at foreldrene bidrar. Jo flere
interesserte, dess mer får vi til og dess kjekkere blir det, både for barn og voksne.

Man trenger ikke ha spesielle forkunnskaper for å være med, men en interesse for å bidra til å
skape nysgjerrighet og fremme læring hos barna våre. Det er også en fin arena for barn og voksne å
bli bedre kjent. En innføring i bruk av utstyret vil bli gitt til de som trenger det.

Aktuelle oppgaver er:
· Bidra som sponsor, identifisere sponsorer, søke om midler (sponsorgruppa)
· Være styremedlem, 1 år om gangen
· Organisere klubbkvelder
· Veilede elever på klubbkvelder, ca. 1,5-2 timer per kveld. Hyppighet avhenger av

foreldreoppslutning
· Bidra med idéer til forbedringer og nye aktiviteter inn til styret

Kontaktinformasjon
Dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra, ta kontakt med Torbjørn Frøystein (far til Sigurd på 2.
trinn og Jørgen på 4. trinn) på e-post teknolabbyfjord@gmail.com eller telefon 995 92 420.

mailto:teknolabbyfjord@gmail.com


Mer informasjon?
· TeknoLab: www.teknolabskole.no/velkommen
· First Lego League: hjernekraft.org/
· Lego Education: education.lego.com/en-us/preschool-and-school/secondary/mindstorms-

education-ev3/?domainredir=www.legoeducation.com

Det vi etter hvert komme mer informasjon om Byfjord TeknoLab på skolens Link-sider.

http://www.teknolabskole.no/velkommen
http://hjernekraft.org/
http://education.lego.com/en-us/preschool-and-school/secondary/mindstorms-education-ev3/?domainredir=www.legoeducation.com
http://education.lego.com/en-us/preschool-and-school/secondary/mindstorms-education-ev3/?domainredir=www.legoeducation.com

