
 

  

Information Matena Kalix 2012 

Hur kan företag användas i undervisningen matematik, 
teknik och naturvetenskap? 
 
Våren 2012 startar en ny lärarfortbildning i Kalix kommun med företag som lärmiljö. 
Fortbildningen är en del av ett det nationella projektet Matena som har till syfte att stärka 
samverkan mellan teknikinriktade företag och skola samt att öka kunskaperna om hur riktiga 
företag kan bidra till undervisningen i ämnena matematik, teknik och naturvetenskap.  
 
Fortbildningen i Kalix vänder sig till lärare i år 7 - 9 som undervisar på Manhemsskolan i ett 
eller flera av ämnena matematik, teknik, fysik och kemi. Kursen genomförs under ett helt 
läsår med totalt åtta träffar plus en praktikdag. 
 
Efter avslutad fortbildning erhålls ett intyg. Fortbildningen ger inga högskolepoäng. Inga 
hemuppgifter ges mellan träffarna. Praktikdagen planerar du själv in vid lämplig tidpunkt 
tillsammans med ett av de medverkande företagen. Din rektor har fått information om 
fortbildningen så att ni kan planera för din frånvaro. Fortbildningen är kostnadsfri. 
_______________________________________________________________________ 
 
Matena – företag som lärmiljö 
 
Datum och tid Plats  Aktivitet  
Mån 9 jan, 13.30 - 16.30 Manhemsskolan Seminarium med företagspresentation 
Tis 21 feb, 13.30 - 17.00 Företag  Företagsbesök Electrotech  
Tis 13 mar, 13.00 – 16.00 Manhemsskolan Extern inspiratör – Farid Nolen  
Tis 24 apr, 13.30 - 16.30 Företag  Företagsbesök Billerud 
Maj - sep, en dag Företag  Företagspraktik 
Tis 18 sep, 13.30 - 16.30 Manhemsskolan Seminarium med praktiskt arbete 
Tis 9 okt, 13.30 - 16.30 Företag  Företagsbesök Partab 
Tis 13 nov, 13.30 - 16.30 Teknikens Hus Återkoppling praktik/praktiskt arbete 
Tis 11 dec, 13.30 - 16.30 Manhemsskolan Avslutning  
 
Uppdaterad 2012-09-17 
 
Matena Kalix 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. Mer om ENA, se  
www.teknikenshus.se/skola/entreprenorskap/ 
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