
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION TILL LÄRARE, MÅLSMÄN OCH ANDRA VUXNA  

Hej! 

Vi på Innovatum tycker det är viktigt att både tjejer och killar får samma möjligheter att utveckla ett 
teknikintresse som kan leda till en ny hobby, ett studie- eller ett yrkesval inom teknikens underbara värld. Men 
tyvärr det är det betydligt färre tjejer som söker sig till utbildningar med teknisk eller naturvetenskaplig 
inriktning. Vi är säkra på det trots detta finns ett teknikintresse hos många tjejer, men kanske kommer det inte 
alltid till uttryck. Därför anordnar vi en fullspäckad vecka med roliga aktiviteter kring temat teknik, för tjejer som 
ska börja årskurs nio till hösten. Denna vecka är en möjlighet att upptäcka sitt teknikintresse, få möjlighet att 
utveckla det tillsammans med likasinnade och få en fantastisk gemenskap på köpet. 

Under veckan genomför vi en rad olika studiebesök på olika företag och organisationer, vi samarbetar 
exempelvis med Högskolan Väst, Trollhättan Energi, Trollhättans Stad och Föreningen Makers. I år fokuserar 
vi på kreativitet och skapande, våra möjligheter att ta kontroll över våra egna liv samt tar chansen att påverka 
vår framtid. Det kommer att visa sig i kursen genom en rad olika workshops som exempelvis att skapa och 
programmera örhängen, få koll på internetsäkerhet och diskutera framtidens stadsplanering. 

Deltagarna behöver inte ha några förkunskaper alls, bara vara sugna på att testa nya saker tillsammans med 
nya kompisar! Dessutom är allt gratis och lunch ingår! Vi håller på varje dag 9.00–16.00, det är viktigt att delta 
alla dagar.  

Vi bjuder in alla tjejer som ska börja årskurs nio (detta är nytt för i år, tidigare har vi riktat oss till tjejer som ska 
börja årskurs 8), du behöver inte gå i skola eller bo i Trollhättans kommun för att delta, däremot har vi ett 
begränsat antal platser. När sista anmälan är passerad kommer vi att gå igenom ansökningarna och höra av 
oss för att meddela vilka som kommit med i år. Då får de också exakta program för veckan. 

Vi behöver ha anmälan senast 31 maj, formuläret finns att skriva ut från hemsidan. Kom in och lämna anmälan 
i receptionen eller posta till: Innovatum Science Center, Box 902, 461 29 TROLLHÄTTAN 

Välkomna med er anmälan! 
/Maria, Ulrika, Elin & Kajsa 
 

KORT PRAKTISK INFO – COME ON AND DO 2015 

Kostnad:  Ingenting Lunch:  Ingår Förkunskap:  Ingen  

Datum:  10-14 augusti Tid:  9.00 - 16.00 För vem?  Tjejer som ska börja nian i höst  

Plats:  Innovatum (Åkerssjövägen 16, Trollhättan)  Frågor?  Maila fokustjejer@innovatum.se 

Anmälan:  Senast 31 maj, skriv ut från www.innovatum.se/fokustjejer, begränsat antal deltagare. 


