
 
 

Till lärare  

 
 
Datum att komma ihåg 

18,19,25 eller 26 okt  Inbjudan till fördjupning i Teknikens Hus under  

   en dag. Inbjudan via e-post till kontaktlärare. 

Senast 21 nov  Lämna in 2-3 rader om elevernas arbete, hur 

presentationen ska gå till och om allergier. 

6 dec kl 15 - 18 Framtidsdag på Movies. Eleverna kan lämna sina 

arbeten från kl 13.00 om så önskas. 14.30 bör alla 
vara på plats. Kl 15.00 startar presentationerna. 

 
Framtidsdagens rubrik: Välkommen till Boden 2031!  

Klassens alla framtidsvisioner presenteras som en gemensam framtidsvision på 
max 10 min. Tänk att besökarna på Framtidsdagen lever i år 2011 och eleverna i år 

2031. Så presentationerna blir i presens m a o. Framtidsperspektivet får gärna 
genomsyra allt, kläder och om de ev vill bjuda besökarna på något mm.  

Senast den 21 nov vill vi veta lite mer om elevernas arbete. Vi önskar 2 – 3 

skriftliga rader från varje klass om deras arbete, rader som väcker nyfikenhet hos 

de tänkta besökarna. Skicka gärna med en bild om så finns. Dessutom vill vi veta 
hur de ska presentera sitt arbete. Viktigt att veta om det blir teater, utställning, film  

eller annat för att veta hur dagen ska läggas upp och vilken teknik som bör finnas 
tillgänglig. Ev allergier önskar vi också få in detta datum. Skicka ovanstående 

informationen till malin.brandstrom@teknikenshus.se 

 

Boka Studio T: Kontakta marlene.merila@teknikenshus.se 0920- 492245 

Boka Filmpool Nord:  Lars- Eric Larsson lars-eric@fpn.se 0920-434074,  

070-546 40 74 OBS! Viktigt att de ev filmerna går att spela upp i VLC 

Övriga frågor: Kontakta malin.brandstrom@teknikenshus.se  

0920-492217 eller helena.lilja@teknikenshus.se 0920-492217 
Unga Spekulerars hemsida: www.ungaspekulerar.nu 

Dokumentation från inspirationsträffarna: 
http://www.teknikenshus.se/skola/entreprenorskap/boden/ 
 

Unga Spekulerar Boden ingår i projektet ENA, Entreprenörskap Nätverk Arena, som är en del 

av Norrbottens läns landstings strategi för tillväxt. Projektet ENA drivs av Teknikens Hus. 

Målet med projektet är att skapa en plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten och att 

uppnå en reell samverkan mellan länets utbildningssystem och samhälle/näringsliv. 

Unga Spekulerar i Boden  


