
MALMÖ 5 december - KÖPENHAMN 6 december

Program Dag 1:
 
Inspireras av föreläsare, nätverka med likasinnande samt 
delta i workshops och diskussioner! 

 10.00 Hej & välkommen - Hands-On Science & Lekolar 
 10.15 Föreläsning - Future Classroom Lab Danmark 
 11.00 Stage is yours! 
 12.00 Lunch 
 13.00 Stage is yours! 
 14.30 Fika 
 15.00 Workshops, känn & kläm! 
 17.00 Tack för idag!

* Programmet kan komma att ändras

Program Dag 2:
 
För dig som vill ha ut mer! 

 10.00 - 12.00 Studiebesök @ Future Classroom lab, Köpenhamn
 

För dig som utbildar och inspirerar andra inom 
making och digitalisering i förskola och skola

En dag där erfarenhet och nyfikenhet förenas!

Future Classroom lab
STEAM Teach Meet



Vilka är vi?
Hands-On Science:

Är ett läromedelsföretag som sedan mars 2019 ingår i Lekolar-koncernen. Vi utvecklar, utbildar och distribuerar naturveten-
skapliga läromedel och digitala verktyg till skolor och förskolor över hela Sverige.

Lekolar:
”Vi vill väcka lusten att lära genom att utveckla lärmiljöer för barn och ungdomar.” 
Så sammanfattar vi på Lekolar vårt erbjudande till dig som arbetar inom skola och förskola. Med mer än 20 000 produkter är 
Lekolars sortiment marknadens bredaste. Varje produkt är noga utvald för att leva upp till de pedagogiska och praktiska krav du 
har rätt att ställa.

Medverkande:
Future Classroom Lab DK Danmark (Studiebesök dag 2): 

Future Clasroom Lab DK is a physical space in Copenhagen. The lab is part of the Campus Carlsberg and has 10000 students 
and a wide range of local K12 schools as its users. The lab is also the classroom for Future Classroom Teacher – a new teacher 
training class with all its teaching done in the lab. The lab is situated in the old Carlsberg Brewery and is about 1000 m2 with 
its 5 learning zones. We have a wide variety of educational technology: 3D printers, VR/AR setup, Gaming, Robots,  
Microcontrollers, Lego Mindstorm and WeDo2 and a lot more.

Kitronik:
We specialise in electronic project kits and also stock the microbit and a range of accessories, plywood, e-textiles, Perspex, 
clocks and much more. We aim to inspire & engage people of all abilities to further their knowledge of Electronics, Coding & 
Design by offering a well designed, well manufactured, innovative product range and free resources. All backed by detailed 
product descriptions, knowledgeable staff and fast delivery.

Shape Robotics:
The Fable story all began in 2011, at the Technical University of Denmark – just outside of Copenhagen. Their mission remains 
today: To make Fable as widely available as possible to students globally. This has been made possible with funding from the 
Technical University of Denmark and the Danish Ministry of Education – and they are well on their way.

Vi kommer att visa nyheter inom STEAM, Makerspace och LEGO® Education

För vem?
För dig som utbildar och inspirerar andra inom making, STEAM och digitalisering i förskola/skola. För dig som vill dela med 
dig av dina framgångsfaktorer så väl som utmaningar inom området. Du vill bli inspirerad, nätverka och möta likasinnade.

The stage is yours!
Förutsättning för att dagen ska bli så innehållsrik som möjligt är att vi ska få lära oss av varandra – good & bad!  
Därför vill vi att du/ni anmäler er för en 5 eller 10 minuters presentation av den verksamhet du/ni driver eller arbetar i.

Var?
Dag 1: 10:00-17:00 Malmö, Lekolar AB

För dig som vill ha mer…

Dag 2: 10:00-12:00 Studiebesök @classroom lab, Köpenhamn

Logi:
Ni bekostar själva er resa och boende under våra inspirationsdagar. Vi rekommenderar följande hotel: Scandic Kramer.  
Lunch och fika: Vi bjuder på enklare lunch och fika under dag 1. 

Middag: För de som önskar äter vi en gemensam middag till självkostnadspris.

Anmälan:
Gå till vårt anmälningsformulär. Har du frågor; kontakta Sandra på Hands-On Science: sandra@hos.se

* Vi förbehåller oss rätten att ställa in evenemanget (fram till en vecka innan evenemang) vid för få anmälningar. Vi reserverar oss för förändringar i program 
som ligger utanför vår påverkan, det vill säga force majeure, föreläsares plötsliga sjukdom, trafikförseningar och liknande. Vi försöker alltid att lösa det på bästa 
möjliga sätt för våra deltagare.

* Anmälan är bindande. Avbokning kan ske 2 veckor före evenemang utan kostnad. Vid återbud senare än 2 veckor innan evenemang debiteras 1000 SEK. 
Avbokning ska ske skriftligt (e-post). Platsen kan överlåtas till en annan deltagare, meddela oss detta så snart som möjligt. Ovanstående avbokningsregler gäller 
om inget annat överenskommits

http://hos.se/
https://www.lekolar.se/
http://www.futureclassroomlab.dk/
https://www.kitronik.co.uk/
https://www.shaperobotics.com/
https://www.scandichotels.com/kramer
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFSIiycpaR1A5_lfX4J6pWCsXMEamWkOfyzE2_DEQdYPyvnQ/viewform?usp=sf_link

