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Styrets årsberetning for 2019
Avdelingslederen har ordet:
Tekna Aust-Agder har også i år hatt et veldig aktivt år. Det er også gledelig å se den gode
medlemsveksten vi har hatt i avdelingen på hele 8,6 prosent!
Vi fikk god omtale og stor spalteplass for flere av samfunnsprosjektene våre i lokalavisene i
Agder. Vi fortsatte med to veldig populære samfunnsprosjekter i Realafagsdag for elever i
videregående skole, og «Back to School». Begge kan du lese mer om senere i beretningen.
Dette har vi fått anerkjennelse fra Tekna sentralt for.
I 2019 har vi fortsatt med et samfunnsprosjekt som heter Lær Kidsa Koding (LKK) som
fokuserer på at all ungdom under utdannelse har behov for programmering både innen
fagrettet utdanning og i høyere utdanning. Vi er veldig fornøyd med at vi har gjennomført
kodekurs for voksne i både Aust-Agder og Vest-Agder via vårt felles Fagråd.
I tillegg har vi vår årelange satsing på First Lego League (FLL) (unge 7-16 år), som vi fortsatt
satser på. Dette gir et godt grunnlag for de unge til å få en bred teknologisk erfaring i deres
skolegang som både omfatter presentasjon av et prosjekt, gjennomføring, programmering
av Lego-roboter og til slutt konkurransedag som kan ende opp i en Nordisk finale. For de
aller yngste hadde vi Kjemisk Juleverksted i regi av Vitensenteret og dette var også en
populær aktivitet.
Det skapes nye teknologiske sentre rundt UIA og det er fantastisk å se at vi nå både har fått
to nye laber i MIL og det nyeste tilskuddet I4Helse. I tillegg vil jeg nevne at UIA har en høy
kvinneandel og det har vist seg at vår satsing på jenter og teknologi og andre prosjekter
rundt dette her i fylket har vært positivt og statsminister Erna Solberg har vært på besøk på
UIA nettopp på grunn av dette.
Pubkveld hvor vi tilbyr en matbit og tema rundt ny teknologi er et populært konsept, så vi
fortsetter med minst to pubkvelder per halvår. Sommerfesten på skonnerten Solrik rett før
St Hans, var også i år populært så vi fortsetter med denne aktiviteten som bidrar til å
opprettholde våre historiske røtter og henspiller til marin teknologi som har blitt utviklet på
Sørlandet over mange generasjoner.
Styret satser på et nytt interessant år. Jeg går nå av som leder og vil benytte denne
anledningen til å takke for mange fine år som leder for Tekna Aust-Agder avdeling.
Bent Vale
Leder Tekna Aust-Agder avdeling
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Avdelingen
Tekna Aust-Agder avdeling består av Teknas medlemmer i det som var Aust-Agders fylkes
kommuner i 2019.
Per 31. desember 2019 hadde avdelingen 1.034 medlemmer, mot 943 medlemmer i 2018.
Dette innebærer en netto vekst på 81 medlemmer, altså en økning på 8,6 prosent. Tekna
hadde i 2019 en generell medlemsvekst blant ordinære medlemmer på 4.819 (7,5 prosent),
og har 69.073 ordinære medlemmer. Totalt er det 81.742 medlemmer i Tekna.
Aust-Agder avdeling fikk 130 nye medlemmer hvor 80 var nyinnmeldte, 13 var overgang fra
studentmedlemsskap og 37 var tilflyttere fra andre avdelinger. Avgangen var på 49
medlemmer hvor 26 gikk til andre avdelinger og 23 var utmeldt, strøkne eller døde.
223 av avdelingens medlemmer er kvinner (21,8 prosent), og 801 er menn.
Gjennomsnittsalderen i avdelingen er 46,4 år. 314 personer (30,7 prosent) er under 38 år.
51,7 prosent av avdelingens medlemmer jobber i privat sektor, 21,5 prosent i statlig sektor
og 9,4 prosent i kommunal sektor.

Styret og tillitsvalgte
Styret i Tekna Aust-Agder avdeling har i 2019 bestått av
Leder:
Bent Halvard Vale
Nestleder:
Trond Arild Reiersølmoen, Agder Energi Nett AS Arendal
Kasserer:
Ellen Nordgård-Hansen, NORCE
Referent:
Anne Berit Bjønnum, Arendal videregående skole
Styremedlem:
Sigrun Erlandsen, Arendal videregående skole
Varamedlem:
Anette Heimdal, UiA Grimstad
Varamedlem:
Karianne Moe, Anticimex
Tekna Aust-Agder avdeling har hatt 9 styremøter i 2018/2019 (etter årsmøte og til neste
årsmøte).

Valgkomite
Leder:
Medlem:

Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett
Bjarne Tufte, Sira Kvina

Avdelingsfagrådet i Agder
Leder frem til nov.19: Eyvind Todal Larsen
Leder:
Inge Olsen, Skatteetaten
Styremedlem:
Anette Heimdal, UiA
Styremedlem:
Hege Indresand, NORCE
Styremedlem:
Eyvind Todal Larsen
Styremedlem:
Hilde Hovland, Forbedringsconsult
Styremedlem:
Julie Hansen, student ved UiA
Fagrådet har hatt 3 møter i 2019.
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Styret i Tekna Ung
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Morten Messelt, Cameron Sense
Bjørn Erik Aae, 3B Fibreglass Norway
Karianne Moe, Anticimex
Christian Fagereng, Umoe Mandal

Styret i Tekna Ung har hatt 6 møter i 2019.

Aktiviteter i 2019
Avdelingens aktiviteter/tiltak er presentert med utgangspunkt i målsetningene i Teknas
overordnede strategi, Tekna 2024: Kraft – Bevegelse – Likevekt.
Sosiale arrangementer
10.05 Ølskole på Apotekergården. 26 deltakere.
11.06 Skjærgårdstur med Solrik. 35 deltakere.
08.12 Juleverksted på Vitensenteret i Arendal. 102 deltakere.
Bedriftsbesøk
23.05 Nye veier, omvisning ny E18. 23 deltakere
Medlemsarrangementer
06.02 Pubkveld med foredrag om GDPR. 13 deltakere.
23.03 Pubkveld med foredrag om å si nei. Samarbeid med Econa. 11 deltakere.
14.11 Pubkveld med foredrag om byutvikling. 26 deltakere.
26.11 Medlemsmøte med Danske Bank og Gjensidige. 30 deltakere.
Medlemskurs i samarbeid med Tekna Vest-Agder avdeling (kurs fra Tekna sentralt):
12.03 Hvordan vinne kampen om oppdragene. 32 deltakere.
09.04 Innovate or die. 35 deltakere.
09.05 ABC Prosjektledelse. 25 deltakere.
18.09 Det digitale skifte rammer ikke meg – eller gjør det? 25 deltakere.
15.10 Få bedre møter gjennom effektiv møteledelse. 15 deltakere.
12.11 Kunsten å overbevise i presentasjoner. 36 deltakere.
Tekna Ung
12.02 Shuffleboard. 5 deltakere.
11.04 Boblefotball, hinderløype, elektrosjokk dodgeball. 7 deltakere.
07.05 Go-Kart. 15 deltakere.
30.10 Shuffleboard. 10 deltakere.
08.11 Juleølsmaking. 42 deltakere.
21.11 Drinkmiksekurs.15 deltakere.
Andre grupper/møter:
Årsmøtet
08.03 Årsmøtet i Tekna Aust-Agder avdeling. 38 deltakere. 50 deltakere på middag.
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Samfunnsmidlerprosjekt
25.09 Inspirasjonsdag om realfag for elever i videregående skole. 300 deltakere
Hovedstyrets dialogmøte
14.05 Hovedstyrets dialogmøte i Agder. 18 deltakere.
Fellesmøte mellom avdelingene, ung, fagråd og studenter i Agder
10.09 Fellesmøte i Grimstad. 14 deltakere.
Avdelingsfagrådet i Agder
Teknas Fagråd Agder har som oppgave å «tilrettelegge for lokal faglig virksomhet». Fagrådet
fikk tildelt samfunnsmidler i 2019 til gjennomføring av forelesningsrekke «Back to School»
samt kodekurs for voksne i Aust- og Vest-Agder
Dato
27.02

Tema
Back to School: Er Litium-ion batteriet
svaret på verdens klimautfordringer
07.03/14.03/21.03
Kodekurs for voksne i Kristiansand
21.05
Back to School: Aquaponics
21.08/28.08/04.09/11.09/18.09 Kodekurs for voksne i Grimstad
19.11
Back to School: Vi elsker matte!
28.11
Back to School: AR/VR Workshop hos MIL
05.11
Back to School: AR/VR Workshop hos MIL

Deltakere
75 deltakere
20 deltakere
25 deltakere
20 deltakere
8 deltakere
11 deltakere
13 deltakere

Introduksjonskurs for tillitsvalgte
09.04 Introduksjonskurs for tillitsvalgte. Streamet fra Oslo. 15 deltakere.
MNT-Forum Agder/Realistene
19.03/26.03 Programmering i skolen, krasjkurs i Python. 19 deltakere.
14.05 Bedriftsbesøk hos NRK Sørlandet. 12 deltakere.
17.09 Besøk hos Undervisningsverkstedet ved UiA. 22. deltakere.
19.11 Bedriftsbesøk hos Elkem. 22 deltakere.
NTVA- Norges Tekniske Vitenskapsakademi
05.02 Cruiseskip på landstrøm og ny containerhavn i Kristiansand. 23 deltakere.
26.03 Ny Varoddbru og nettverksbruer. 22. deltakere.
10.09 Fremtidens materialer for norsk industri. 49 deltakere.
08.10 Drivstoff fra skogen. 58 deltakere.
Rekruttering av stipendiater
10.04 Do you know your rights. Rekruttering av stipendiater på UiA. 24 deltakere.
13.11 Do you know your rights. Rekruttering av stipendiater på UiA. 20 deltakere.
Workshop for lærere
14.03 Utvidet virkelighetsteknologi i skolen. Bruk av sandbox. 14 deltakere.
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Representantskapsmøte
14.06-16.06 R-møtet i Molde. Bent Vale og Sigrun Erlandsen deltok fra Aust-Agder. I tillegg
deltok Inge Olsen som representant fra fagsiden.
Avdelingsledermøte
18.10-19.10 Avdelingsledermøte i Oslo. Ingen deltok fra Aust-Agder

7

Utfyllende info om utvalgte aktiviteter i avdelingen
I avsnittene under følger utfyllende informasjon og bilder fra utvalgte aktiviteter i
avdelingen.
Forskningstorget i Arendal og Kristiansand
Tekna profilerte seg med stand på Forskningstorget i Arendal og Kristiansand i forbindelse
med Forskningsdagene som pågikk over hele landet.
Tekna hadde stand på forskningstorget i Arendal sammen med forskerlinja på Arendal
videregående skole. Elevene hadde jobbet med plast-prosjekt gjennom året, og på standen
fikk besøkende anledning til å lage sin egen nedbrytbare bioplast.
Standen ble en hit blant de fremmøtte, og vi fortsetter dette samarbeidet neste år.

First Lego League
First Lego League (FLL) ble arrangert lørdag 9. november på UiA i Grimstad. I år var det 24
påmeldte lag til FLL og 13 til FLL jr. Lagene har representert både barne- og ungdomstrinn, og
de representerer flere kommuner fra Aust- og Vest-Agder på strekningen Lyngdal i vest til
Gjerstad i øst. Lagene i FLL Jr. har stort sett tilhold i Aust-Agder, men vi har også hatt et
gjestelag som tok veien helt fra Stavanger for å være med på FLL Jr. Ikke alle turneringsbyene
tilbyr deltakelse for de yngste barna.
Årets to oppdrag hadde fått titlene «City Shaper» (FLL) og «Boomtown Build» (FLL Jr.). Begge
oppdragene handlet om de utfordringene by og bygd kan møte når det kommer til transport,
tilgjengelighet og naturkatastrofer. Oppdraget ble sluppet lørdag 14. september, og 8 uker
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senere, 9. november, ble prosjektperioden avsluttet med turnering på UiA i Grimstad. I løpet
av disse 8 ukene ble flere av skolene besøkt og det ble avholdt veiledersamling på UiA uken
etter oppdragsslipp. Veiledersamlingen er primært for FLL lagene og det er i hovedsak
robotbanen som blir gjennomgått på denne. Her var de aller fleste lagene representert og
det er dommeransvarlig og prosjektleder som står for samlingen.
Lørdag 9. november var det tid for alle lagene å vise fram det de hadde jobbet med i de 8
ukene de hadde til disposisjon. Totalt 37 lag var klare til dyst sammen med 27 dommere, en
rekke frivillige og organisasjonskomitéen. I tillegg møtte det fram en god del tilskuere. Tom
Kristian Venger hadde som vanlig jobben som speaker.
Gjennom en lang turneringsdag utmerker alle lagene seg på mange ulike vis. Uheldigvis kan
ikke alle utropes til vinnere, men samtlige deltakerlag i FLL får diplom som et lite bevis på at
de har deltatt i FLL i 2019 og på den måten er vinnere. I FLL Jr. kåres det ingen vinnerlag.
Også her er alle vinnere og får velfortjente medaljer. Juniorene hadde egen
avslutningsseremoni i en av pausene på robotkjøringen. Dette for å unngå uthaling av tiden
for de minste.
På slutten av dagen deles det ut en rekke pokaler; Teknologiprisens 1. og 2. plass,
Prosjektprisens 1. og 2. plass, Robotkjøringens 1. og 2. plass, Kjerneverdiprisen og FIRST
LEGO League Champions – den gjeveste av alle prisene. Laget som får denne prisen får
invitasjon til å representere Agder i den Skandinaviske finale i Roskilde.
Årets FIRST LEGO League Champions i Agder ble GirlPower – et jentelag fra 6. trinn på
Tingsaker skole i Lillesand. Laget besto av 12 jenter. De fleste av lagets medlemmer har vært
med på FLL Jr. i 3 år før de i fjor tok steget opp til FLL. Også i fjor tok lagene fra Tingsaker
skole priser i turneringen, men i årets turnering tok jentene godt for seg. I tillegg til
Championsprisen fikk de også med seg Prosjektprisens 1. plass. De vant også
robotkonkurransen etter finaler mot guttelaget fra samme klasse.

Vinnerlaget, Girl Power fra Tingsaker skole i Lillesand
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Kjemisk juleverksted på Vitensenteret i Arendal
Avdelingen mottok samfunnsmider i 2019 for å arrangere kjemisk juleverksted for barn.
Verkstedet ble arrangert i samarbeid med Vitensenteret i Arendal. Avdelingen har en
langsiktig samarbeidsavtale og et godt samarbeid med Vitensenteret i Arendal. Tekna støtter
opp under etableringen ved å samarbeide om realfagsaktiviteter for medlemmer av Tekna
og deres barn.
På juleverkstedet fikk medlemmene lage sine egne julegaver. Følgende aktiviteter ble
tilbudt: laging av slim og leppepomade, samt refleks og ispinner i forskjellige farger med
pynt.
Realfagsdag i Agder
Tekna og Universitetet i Agder inviterte til inspirasjonsdag om realfag for videregående
skoler i hele Agder. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Aust- og Vest-Agder avdeling.
Her mottar avdelingene også samfunnsmidler.

Tekna-studentene Samir Aesar og Jerome Dennis ledet arrangementet med stødig hånd.

I 2019 deltok 550 elever og lærere fra videregående skoler i hele Agder. Det ble gjennomført
to parallelle arrangementer på UiA i Grimstad og UiA i Kristiansand. Begge ble fremragende
ledet av to studentkontakter fra Tekna Student på UiA. På scenen sto akademiske
trekkplastre fra UiA, samt sirkusartist og matematiker Magnus Dehli Vigeland. Vigeland
skapte stort engasjement blant elevene med sine halsbrekkende nummer ispedd
matematikk og fysikk. I tillegg sto Vitensenteret i Arendal og Kristiansand for aktiviteter for
elevene i lunsjen.
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Programmet inkluderte følgende foredrag
• Kunstig intelligens ved Morten Goodwin, førsteamanuensis ved UiA og nestleder for
Centre for Artificial Intelligende Research (CAIR).
• Kan realfag løse klimakrisen ved Gunstein Skomedal, postdoktor ved UiA.
• Vi vil ha hummer! Ved Portia Joy Nillos Kleven fra Havforskningsinstituttet.
• Align Racing – studenter bygger racerbil, ved studenter fra Align Racing.
• Ved å fjerne flått innen 24 timer er det ingen risiko for sykdom – fleip eller fakta? Ved
Vivian Kielland, førsteamanuensis ved UiA.
Inspirasjonsdagen for realfag mottar gode tilbakemeldinger fra elever og lærere i distriktet.
Etter to års gjennomføring virker det som om mange skoler har satt det inn i sine lokale
planer og kommer tilbake år etter år. I år var målgruppen 1. klasse, for å kunne inspirere
elevene til å velge realfag i den videregående opplæringen.
Tekna opplever et veldig godt samarbeid med UiA for gjennomføringen av dette
arrangementet. Vi har en planleggingsgruppe som inkluderer avdelingene, UiA, studentene
og DK. Avdelingene har fått innvilget samfunnsmidler for å gjennomføre realfagsdag også i
2020.

Magnus Dehli Vigeland imponerer med sirkusartisteri
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Sosiale samlinger, bedriftsbesøk og medlemsmøter
Tekna Aust-Agder pleier å ha godt besøkte sosiale samlinger og bedriftsbesøk. Årsmøtet var
en suksess med 50 deltakere til middag på Strand hotel Fevik. I tillegg har det vært arrangert
ølskole på Apotekergården i Grimstad som var godt besøkt, omvisning på nye E18 med Nye
Veier. Avdelingen fortsatte også med de populære pubkvelder med burger og faglig foredrag
på sportspuben i Arendal sentrum. Den tradisjonsrike sommerturen med Solrik ble
gjennomført i tilnærmet storm, og styret lot seg imponere av hvor mange som kom på tross
av det dårlige været.

Øverst til venstre: Unikt blikk på E18 nesten klar for trafikk. Nederst til venstre: Hyggelig pubkveld i Arendal. Til
høyre: Tekna-folk på bussen for å se ny E18.

Lær Kidsa Koding
Tekna Aust-Agder har lange tradisjoner for å støtte lokale LKK-aktiviteter. 2019 var intet
unntak. Både klubbene i Arendal og Grimstad ble støttet med midler til innkjøp av utstyr.
Noe av det mest spennende er nok Kodeklubben i Grimstad sitt initiativ til å lage en robothage på biblioteket i byen. Her inviteres barn til å bli med på å styre vanning, lys, temperatur
og legge dette ut på en nettside som viser hvordan ting gror. Ta kontakt med kodeklubbene
direkte dersom dere har barn eller barnebarn som ønsker å lære mer.
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Tekna Ung
Tekna Aust-Agder og Tekna Vest-Agder samarbeider om arrangementer under Tekna Ungparaplyen. I år har aktiviteten vært høyere enn noen gang med shuffleboard, boblefotball,
juleølsmaking, drinkmiksekurs og go-kart på Evje.

Go-kart på Evje var et populært arrangement for avdelingenes yngre medlemmer.

Fagrådets arrangementer
Lær voksne koding
Lær voksne koding ble gjennomført med henholdsvis 3 og 5 kurskvelder i Kristiansand og
Grimstad. Kurset var for folk som ville komme i gang selv eller bistå barn med koding. Det
krevdes ingen forkunnskaper. I kurset ble det gjennomgått hva programmeringsspråk er,
hvordan man koder i programmet python, og hvordan man kunne finne ressurser på nett. I
tillegg ble det gjennomgått mange praktiske eksempler.
Fagrådet har mottatt gode evalueringer på disse kursene og har fått innvilget
samfunnsmidler til å arrangere Lær voksne koding også i 2020.
Back to school
«Back to School» er en seminarrekke på fire til fem kvelder i året. Medlemmer i begge
avdelingene i Agder, Tekna Ung og Tekna student inviteres til en forelesningsserie på
samfunnsaktuelle temaer som Universitetet i Agder allerede har et undervisningopplegg på.
Målet er å gi et innblikk i dagens undervisning og fremtidens Tekna-fag. Vi ville besvare
spørsmålet; Hvis du var student i dag, hva hadde du lært om? En kort oppsummering av
arrangementene følger under.
Er Litium-ion batteriet svaret på verdens klimautfordringer.
Kurset ble arrangert på UiA i Kristiansand og inneholdt forelesninger av Gunstein Skomedal
og Bridget Catherine Devaney. Medlemmene fikk en innføring i hva litium-ionbatterier
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inneholder, hvordan de er bygget opp og hva de brukes til. Skomedal er postdoktor på UiA
og Devaney jobber som forsker hos Elkem.

Hege Indresand fra Fagrådet introduserer Gunstein Skomedal før hans forelesning om litium-ion batterier.

Aquaponics. Kurset ble arrangert på NIBIO i Grimstad. Aquaponics er et konsept der fisk og
planter vokser i samme vann – samme system. Plantene i dette systemet bruker
næringsstoffene som er oppløst i avløpsvannet fra fisken. Systemet er gjerne resirkulert, og
fordelene er gjenbruk av ressurser, mindre/ikke miljøskadelige utslipp, to produksjoner som
deler på utgiftene og som kan gi dobbel inntekt. Forelesningen ble holdt av Randi Seljåsen og
Jan Morten Homme ved NIBIO i Grimstad.
Vi elsker matte! Kurset ble arrangert på UiA i Kristiansand. Kalkulus er den grenen av
matematikk som alle ingeniører går igjennom i løpet av utdanningen. Det er denne
matematikken som er grunnlaget for all teknologi som har forandret den moderne verden.
Kalkulus består av fire viktige konsept; Integrasjon, derivasjon, rekker og grenser. I dette
foredraget av professor Thomas Gjesteland ved UiA så vi på matematikken for
førsteårsstudenter, og gjennomgikk oppgaver.
AR/VR Workshop hos Mechatronics Innovation Lab i Grimstad.
Workshopen gav en generell introduksjon av ulike Augmented- og Virtual Reality-teknologier
og bestod av en teoretisk del og en praktisk del. Workshopen skulle gjøre deltakerne bedre i
stand til å se nytteverdi av AR- og VR-teknologier og kunne vurdere hvordan teknologien kan
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benyttes som et verktøy og effektiviseringstiltak i din egen virksomhet. Stikkord for
workshopen var HMI, Remote Control, Design review og effektiv kommunikasjon.
Fagrådet har mottatt gode evalueringer på alle foredragene og har fått innvilget
samfunnsmidler til å arrangere Back to school også i 2020.

Svært lærerikt da Tekna tok med seg medlemmer på AR/VR workshop på MIL i Grimstad.
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Økonomi
2019 har vært et godt år med mye aktivitet, og Tekna Aust-Agder har fortsatt god økonomi,
ikke minst fordi vi har fått mange nye medlemmer. 2019 var budsjettert med et overforbruk
på kr 50 250, hvorav en vesentlig del var knyttet til First Lego League. Avdelingen fikk IKKE
støtte til dette fra Tekna sentralt i 2019. På grunn av litt forsinket utbetaling av
samfunnsmidler for både 2018 og 2019 fra Tekna sentralt og noe lavere forbruk enn
forventet, ble driftsresultatet et underskudd på kr 37 406 (20.000 av dette gikk til First Lego
League).

Forklaringene til de inntektspostene der det er vesentlig avvik:
• Medlemsveksten ga økt kontingentinntekt.
• For to store prosjekter organisert av Fagrådet, Realfagsdag og Lær Voksne Koding, ble
økonomien organisert via Tekna Aust-Agder. De høye inntektene merket
«Samfunnsmidler» balanseres derfor av tilsvarende høye utgifter.
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Forklaringene til de utgiftspostene der det er vesentlig avvik:
•
•
•
•

Årsmøtet hadde flere deltagere enn budsjettert.
Overforbruket til Medlemsmøter skyldes to møter holdt sent i 2018.
Fagrådet brukte ikke hele sitt budsjett.
For to store prosjekter organisert av Fagrådet, Realfagsdag og Lær Voksne Koding, ble
økonomien organisert via Tekna Aust-Agder.
• De fleste kontant-egenandelene ble lavere enn budsjettert.

Et blikk fremover
Tekna Agder har fått tildelt samfunnsmidler til disse prosjektene i 2020:

NB: Tildelingen av samfunnsmidler for 2020 skjer i to omganger. 70 prosent fordeles i
desember 2019, mens 30 prosent fordeles i juni 2019. Det er aktuelt for avdelingene og
avdelingsfagrådet i Agder å søke om samfunnsmidler til flere prosjekt våren 2020.
Avdelingen har god økonomi og vil fortsette å tilby relevante kurs og aktiviteter for
medlemmene i Vest-Agder, både sosiale og faglige. Styret oppfordrer medlemmene til å
komme med innspill på tema for kurs og nye arrangementer.

Medieklipp
På de følgende sidene kan dere se årets medieklipp fra avdelingen.
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INNSENDT

Denne artikkelen er ikke skrevet av en journalist i Agderposten, og er derfor ikke fri og uavhengig journalistikk. Artikkelen er i sin helhet laget av en ekstern bidragsyter.
Vi har funnet innholdet interessant for våre lesere, og publiserer det derfor redigert og tilrettelagt av redaksjonen. Det betales ikke honorar for slike artikler.

Unge forskere opptatt
Elever og lærere på forskerlinja ved
Arendal videregående skole dedikerer
mye av tiden sin til plast. De rydder
Merdø for plast som de analyserer
og kartlegger, og de lager sin egen
nedbrytbare plast i timene på skolen.

P

å lager elevene bioplast. Den
skal være fullstendig biologisk
nedbrytbar uten at det blir noen skadelige stoffer igjen. Alt
som benyttes skal kunne gå
tilbake til naturen, sier Anne Berit Bjønnum. Hun underviser i matematikk, fysikk og teknologi og forskningslære på
Arendal videregående skole.

Lager plast i klasserommet
Elevene går studiespesialisering med
forskerlinje, eller bare forskerlinja som
den kalles av elever og lærere. Det er
nettopp å forske disse elevene gjør når
de møtes til timene i faget teknologi
og forskningslære. I dag er det laging
av egen plast som står på agendaen, og
elevene skrider til verket med den største selvfølgelighet.
– Den plasten vi lager her graver vi ned
i jorda, og så graver vi det opp igjen om
seks uker og sjekker hva som har skjedd.
Da har vi også gravd ned en matavfallspose og annen emballasje som det står
på pakningen at er av bioplast. Deretter
kan vi sammenligne hva som har skjedd
med plasten, sier Steffen Berg. Han underviser i teknologi og forskningslære
sammen med Bjønnum, i tillegg er han
også lærer i kjemi, matematikk og naturfag.
Lag din egen plastikk
Forskerlinja skal stå på stand sammen
med Tekna på Forskningstorget i Arendal, lørdag 14. september. Her skal besøkende få lov til å lage plast. Timene i
klasserommet i ukene før går med til å
forske på blandingsforholdene mellom
ingrediensene.
– Vi lager nedbrytbar plast av stivelse,
vann, glycerol og eddik. Ingredienser
som de fleste faktisk har hjemme, sier
Liva.
– Vi gleder oss til å stå på stand, det
tror jeg blir veldig gøy. Barna som kommer på besøk til oss skal få lage sin egen
plast, sier Nicole.
Liva og Nicole er to av jentene som går
på forskerlinja. De jobber sammen med

Ine og Tuva om å finne den beste oppskriften til å ha med seg på standen.

Engasjerte elever
Noen grupper koker ingrediensene, men
det tar lang tid. Derfor tester de også
muligheter med å bruke mikrobølgeovn.
Berg står ved siden av elevene sine, som
ikke spør om hjelp før de selv har testet
og jobbet på egen hånd. Han er glad for
å ha så engasjerte og nysgjerrige elever.
– Denne typen arbeid lærer de på forskerlinja. De får en åpen oppgave og må
gjøre sine egne forsøk på å komme frem
til den beste løsningen. Det er veldig motiverende å være lærer for disse elevene,
sier han med et stort smil.
Sprettball eller mellomleggspapir?
Berg tenkte at det kunne være mulig å
lage sine egne mellomleggspapir til matpakka av nedbrytbar plast. Men det var
ikke oppfinnsomt nok for elevene Kevin,
Marius, Isak og Alex.
– Nesten som ved hell i uhell har vi
klart å lage en nedbrytbar sprettball. Det
overrasket oss litt at vi kunne hive den
veldig hardt i bakken og at den ble ikke
ødelagt, sier Marius.
– Ja, jeg er imponert over hvor bra den
spratt til å være laget av de enkle ingrediensene som de fleste har hjemme, sier
Kevin.
– Det blir gøy hvis vi kan lage denne
på stand under forskningsdagene, stemmer Isak i.
Miljøstatus Merdø
Hvert år har førsteklassene på forskerlinja et prosjekt hvor jobber med Miljøstatus Merdø. Da rydder de søppel på
Merdø og kartlegger funnene. Elevene er
overrasket over hvor mye søppel de faktisk finner, og hvor alt kommer fra.
– Vi fant utrolig mye forskjellig. Fiskesener, plastfiltre, pillebokser. Alt mulig.
Vi fant plastikk som viste seg å være fra
Nederland, sier forskerlinjeelev Ine.
Lærer Bjønnum mener at det ikke er
overraskende at elevene ønsker å forske
på plast og effektene det har på miljøet.

TRIVES GODT: Liva, Ine, Nicole og Tuva trives godt på forskerlinja. – Det er lærerikt fordi vi jobber
jentene.

– Forskerlinja er lagt opp slik at vi
kan bruke elevene aktivt. De kan få
forske på det de er interessert i. Nå
har plast og mikroplast vært mye i
mediene. Da er det naturlig at vi har
fokus på det. Spesielt siden vi er på
Merdø og analyserer og kartlegger det
vi finner der, sier hun.

– Jeg er en del på tur, og det er litt
spesielt å finne søppel på steder hvor
det ikke er særlig spor av at det har
vært mennesker der. Jeg har blant annet funnet gassballonger som henger
i trær. Når jeg er på tur har jeg alltid
med en pose som jeg fyller og kaster
når jeg kommer hjem, avslutter Isak.

Endrer atferd
Prosjekt Miljøstatus Merdø har virkelig gitt elevene noe å tenke på i hverdagen, og elevene Marius og Isak forteller at de oppfører seg annerledes nå
enn før. Spesielt når de er i naturen.
– Jeg har begynt å rydde i fjæra når
jeg finner ting, sier Marius.

NB: Du møter elever og lærere fra
Arendal vgs på Forskningstorget i
Arendal lørdag 14. september.
Innsendt av Kenneth S. Karlsen,
distriktskontorleder for Tekna i
Agder
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t av plast

FORNØYDE: Kevin, Isak, Alex og Marius er svært fornøyd med sprettballen av plast
som de akkurat har laget. Kanskje dette blir produktet som blir å se på stand på
Forskningstorget. Siden den er hundre prosent nedbrytbar er det heller ikke så farlig
om den blir mistet i naturen.

TESTING: Forskerlinja tester plastikkoppskriftene i mikrobølgeovnen. Det går fortere
enn å koke. Men blir det et bedre resultat? Kom på stand på Forskningstorget i Arendal
14. september og finn det ut.

både praktisk og teoretisk. Mye av det vi lærer på forskerlinja kan vi bruke i de andre realfagene, sier

FAKTA

FORSKNINGSDAGENE 2019
b Varer i perioden 14.-30. september.
b Lørdag 14. september fra klokken

10-14 arrangeres det forskningstorg på
Torvet i Arendal.
b Her finner du en rekke spennende
forskningsaktiviteter for barn og voksne
i alle aldre. Denne dagen får du eksperimentere, teste, sanse og observere! I
tillegg til stands blir det musikkorps og
natursti med fine premier! Vi legger til
rette for en flott opplevelsesdag for hele
familien.
b Du kan besøke stands til Naturmu-

seum og botanisk hage – UiA, Sørlandet
sykehus, Kuben - Aust-Agder Museum
og Arkiv, Havforskningsinstituttet, Tekna
Aust-Agder sammen med forskningslinja
ved Arendal vgs, UiA, Sørlandets Vitensenteret og Arendal bibliotek.
b Arrangeres av Havforskningsinstituttet. Medarrangører er Universitetet i
Agder
b I dagene fremover vil Agderposten
slippe til de ulike arrangørene med ulike
artikler som har relevans til forskningsdagene.

LÆRERE: Steffen Berg og Anne Berit Bjønnum er lærere på forskerlinja ved Arendal
videregående skole.
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Fullt hus på kodekurs for lærere i Lillesand
Fagforeningen Tekna arrangerte nylig
kurs i programmering på Møglestu videregående skole for lærere fra hele Agder.
b INNSENDT BIDRAG

25 engasjerte realfagslærere fikk med
seg nyttig kunnskap om hvordan de
skal bruke koding og programmering i
undervisningen.
Silje Tveiten og Silje Stormo Lindell er
begge lærere på Møglestu videregående skole, og fungerte som lokale arrangører i tillegg til at de begge deltok på
kurset. De er veldig fornøyde med kurset, og har fått tilbakemelding fra flere
om at de dro rett hjem for å kode mer
da første kurskveld var gjennomført.
– Det har vært et veldig bra kurs. Vi
begynte helt på scratch, men det tror
jeg var nødvendig ettersom vi nok var
på litt forskjellige nivåer. Deltakerne
har gitt gode tilbakemeldinger til oss,
sier Tveiten. På Møglestu vgs. underviser hun i matematikk, fysikk og naturfag.

Programmering gir en annen tenkemåte
Både Tveiten og Lindell synes at programmering har sin naturlige plass
i realfagene. De mener at elever bør
kunne gjøre enkle simuleringer selv, og
forstå hvordan simuleringer er bygget
opp. Denne kunnskapen får de gjennom å lære programmering.
– Det som er bra med programmering
er at du får en annen måte å tenke på.
Du tilegner deg en algoritmisk tenking
som jeg synes det er bra at elevene får
inn tidlig, sier Lindell. Hun underviser
i matematikk og fysikk ved Møglestu
vgs.
Stort engasjement
Marie Roald og Eina Bergem Jørgensen
fra Simula hadde tatt turen til Lillesand for å kurse lærerne i Agder. Roald,

som selv holder på med en doktorgrad
i maskinlæring, liker engasjementet
hun møter når hun holder kurs i programmering for lærere.
– De fleste Tekna-lærere er veldig
gira på koding. Noen frykter litt at det
kommer enda en ting som skal inn i
skolen, men det er viktig for oss å fremheve at programmering er en naturlig
del av matematikk og de andre realfagene, sier Roald.

Nyttig tilvekst til egen undervisning
Jørgensen holder på med en bachelor i
fysikk ved Universitetet i Oslo, og jobber med undervisning i Simula ved
siden av studiene. Hun tror kursene er
populære fordi de er relevante for lærernes arbeidshverdag.
– Mitt inntrykk er at mange lærere
blir ekstra ivrige når de ser hva programmeringen kan bidra til i fagene
deres. De opplever at det treffer de temaene de holder på med. Når de ser
nytten av programmeringen vil de gjøre mer av det, sier Jørgensen.
Gjør matematikk relevant
Ofte møter lærere elevers spørsmål
om hvorfor de skal lære akkurat det de
holder på med. Dette er nok noe som
alle lærere kjenner seg igjen i. Her kan
koding og programmering bidra med
gode svar.
– Koding og programmering er en fin
måte å gjøre matematikk relevant på.
Det er flere og flere yrker som krever
at du kjenner til programmering, og du
trenger matematikken for å kunne det,
sier Tveiten.
b Kenneth Stubhaug Karlsen

Tekna Agder

LÆRTE LÆRERNE: Eina Bergem Jørgensen og Marie Roald fra Simula holdt kurs for
FOTO: TEKNA
engasjerte lærere i Agder.

PÅ KURS: Silje Stormo Lindell og Silje Tveiten er lærere ved Møglestu videregående skole. De var både vertskap og deltakere på programmeringskurset i regi av Tekna. Her får de en innføring i programmeringsspråket Python. 

FOTO: TEKNA
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Ber elevene tro på seg
selv når de velger fag

INGENIØRER: Tone Nykos Midtun og Ingrid Marie Skaug Lindqvist studerer byggingeniør på UiA. De stilte opp og svarte på spørsmål fra nysgjerrige videregåendeelever på UiA.

I klassen til Tone
Nykos Midtun og
Ingrid Marie Skaug
Lindqvist er 30 prosent jenter. De
håper flere lar seg
begeistre av realfag.
b INGENIØRFAG

Byggingeniørstudentene, Tone
Nykos Midtun og Ingrid Marie
Skaug Lindqvist var på inspirasjonsdagen på UiA. Tekna
og UiA arrangerte dagen, der
formålet er at flere videregåendeelever skal få øynene opp for
realfag.

Vurderte flere yrker
– Vi har fortalt om hva som fikk
oss til å velge realfag. Jeg skulle
først bli tannlege. Senere ville
jeg bli farmasøyt. Men til slutt
fant jeg ut at det var ingeniør jeg
ville bli. Så det var litt fram og
tilbake. Men alle var realfagsrelaterte, sier Ingrid Marie Skaug
Lindqvist.
Tone Nykos Midtun forteller
om en litt spesiell opplevelse

på ungdomsskolen, da en sersjant fra forsvaret var på besøk
på skolen. De hadde en konkurranse om å bygge tårn av papir,
og Midtun tok ledelsen i sin
gruppe og hadde en idé til hvordan de kunne bygge tårnet.
–Vi vant konkurransen og
sersjanten hadde gått bort til
lærerne og sagt at jeg kom til å
bli byggingeniør i framtiden.
Det ser ut til at han får rett, sier
Midtun og smiler.
Mange videregåendeelever
var nysgjerrige på de to ingeniørstudentene og de ga flere
gode råd til de yngre elevene
som snart skal velge ulike fag på
skolen og etter hvert studieretning og jobb.

Ber jenter tro på seg selv
– Hva tror dere er grunnen til
at færre jenter velger realfagsstudier?
– Jeg tror jenter er litt redde
for å feile og synes det er skummelt med realfag. De undervurderer nok ofte seg selv. Jeg er et
godt eksempel på at man ikke
trenger å ha toppkarakterer på
skolen for å senere studere realfag. Vi vil be elevene tro litt mer
på seg selv, sier Nyqvist.
– Vi har sagt til mange av
elevene at man trenger ikke å

INSPIRASJON: UiA og Tekna inviterte 300 elever til realfagsdag på UiA i Grimstad.

være rakettforsker for å studere
realfag, legger Nykos Midtun
til.
På utdanning.no står det at
byggingeniøren utreder, planlegger og gjennomfører byggeprosjekter. Ofte er byggingeniøren lederen på en byggeplass.
Innen byggingeniørfag er det
mange retninger en kan velge.

De to jentene er ennå litt usikre
på hva de vil jobbe med etter
studiene, men har noen tanker.
– Jeg har tenkt på arkitektur.
Men jeg har også vært innom
bruseksjonen i Statens vegvesen og syntes det var veldig
spennende, sier Nykos Midtun.
Nyqvist har tenkt mer på veier, betong og tunneler.

–Jeg har en tante som tegner
veier, hun er byggingeniør også,
og det virker veldig spennende.
Kanskje jobbe med hvordan
man kan gjøre betongen mer
miljøvennlig. Vi får se, sier Nyqvist.
b Camilla Hovstø

camilla@gat.no
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SIRKUS: Matematiker og sirkusartist Magnus Dehli Vigeland viste imponerende triks da Tekna og UiA arrangerte inspirasjonsdag innen realfag for videregåendeelever.

– Jeg fikk mer lyst til
å studere realfag nå
300 elever fikk et
innblikk i kunstig
intelligens, racerbilproduksjon og
annet spennende på
UiA.

realfag på UiA var nettopp inspirerende.
Ida Marie Pedersen syntes
det var en spennende dag. Men
hun er ganske sikker på at hun
vil jobbe med mennesker og vil
nok velge samfunnsfag når førsteklassingene neste år i større
grad skal sette sammen sin
egen timeplan.

b STUDIER

Gøy å høre på studentene
Anna Pauline Topland Duesund
fikk derimot mer lyst til å studere realfag etter denne dagen
på UiA.
– Det var spennende å se konkret hvordan man kan bruke
det man lærer i matte, fysikk og
kjemi i praksis, sier Duesund.
Hun syntes det var gøy å høre
UiA-studenter fortelle om sin
hverdag på universitetet.
– Det var interessant å høre
på hva som gjorde at de valgte
å studere byggingeniør og at de
trivdes veldig godt, sier hun.

Tekna og UiA inviterte 300 videregåendeelever til inspirasjonsdag på UiA onsdag.
Matematiker og sirkusartist
Magnus Dehli Vigeland fortalte
elevene om sammenhengen
mellom realfag og sirkuskunst,
og viste i samme slengen mange
imponerende balansekunst og
sjonglering blant annet.

Skal velge fag
Elisabeth Rasmussen, ved fakultet for teknologi og realfag
på UiA og Inge Olsen i Tekna
sier målet med dagen er at flere
skal få øynene opp for realfag.
I år var det førsteklassinger
på videregående som besøkte
UiA og fikk et innblikk i kunstig
intelligens, racerbilproduksjon,

DAHLSKE: Elever fra hele fylket var på inspirasjonsdag på UiA. Her er noen av Dahlske-elevene.

miljø og teknologi.
– Førsteklasseelevene skal
allerede nå velge hvilke fag de
vil ha de to siste årene på videregående. Derfor tenkte vi det
var fint å nå dem, og vise dem
litt hva de kan studere og jobbe

med om de velger realfag på
skolen, sier Inge Olsen.
Rasmussen understreker at
de i denne sammenhengen går
ut bredt i rekrutteringen.
– I andre sammenhenger prøver vi å få flere jenter til å velge

teknologi- og realfag. Men inspirasjonsdagen er rettet mot
alle elevene, sier hun.
Dahlske-elevene
Rebecca
Gusdal, Anna Pauline Topland
Duesund og Ida Marie Pedersen
syntes inspirasjonsdagen om

b Camilla Hovstø

camilla@gat.no
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SALAT-VEGG: Laget Discord fra St. Franciskus skole med tegningen og
modellen som viser salathagen på DnB-bygget. fra venstre Wilhelm
Schultze-Krogh, Ben Jones, Truls Gelius Sundberg, Markus Abusland,
Sander Bekken Paulsen, Emma van der Zant, Maria Løddesøl, Hanne Emelie Åmli, Eowyn Zaar Henriksen, og foran til høyre, Boie Eker.

FIRST LEGO LEAGUE: Elever fra skoler i Aust- og Vest-Agder konkurrerte lørdag med lego-roboter og prosjektarbeider på Universitet i Agder,
Grimstad. Over 45 byer arrangerer sin regionale turnering på samme dag i
hele Skandinavia og Færøyene.

IMPONERT: - Kjempeidé, utbryter dommer Inger Marie Enemark, som til
vanlig er lærer ved Høvåg skole, når hun har sett presentasjonen til
elevene fra St. Franciskus skole i Arendal. Også Terje Gløsæter, som er
førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, lot seg imponere over ideen
med salatproduksjon på utsiden av DnB-bygget.

FIRST LEGO LEAGUE: Elever fra skoler i Aust- og Vest-Agder konkurrerte lørdag med lego-roboter og prosjektarbeider på
Færøyene.

Hundrevis knivet om rob

Mange hundre barn
i alderen 6 til 16 år
konkurrerte lørdag
med datastyrte
Lego-roboter og
miljøvennlige prosjekter for fremtidens byer.
Liv Ekeberg

Her er det ikke rundetider som

gjelder, men hjernekraft. For
dette er «sport for hjernen».
I år var stikkordet City Shaper, og det finnes ingen fasitsvar, så dommere vurderer
elevenes løsninger og prosjektarbeider og gir poeng ut fra valg
av problemstilling, kilder, kvalitet og variasjon. Om de har
vært innovative og om de presenterer prosjektet sitt bra.
– Oppdraget favner alle ferdighetene, og læreren kan lett
finne ulike utfordringer som
passer hver barn, sier Theresa
Hansen, som for 13. år på rad
var prosjektleder for FLL Agder.

First Lego League gir hver
høst får elever i grunnskolen et
nytt og inspirerende oppdrag
med et tema knyttet til samfunnet. Siden 14. september
har mange hundre barn og
ungdommer på skoler i Agder
jobbet med å bygge legoroboter,
programmere dem og øve på å
kjøre robotene rundt i «byen».
– Tre-to-én: Kjør robot!
Lørdag formiddag:
I Universitetet i Agder er det
rigget to scener. På hver av disse er det et dekke som skal forestille et bymiljø. Elever kom-

mer med sin legorobot i en
kasse som de plasserer på scenen når speaker gir klarsignal:
– Tre-to-én: Kjør robot!
I to og et halvt minutt er det
om å gjøre at roboten klarer å
utføre flest mulig oppgaver.
I fjor vant laget fra Myra skole
i Arendal hele regionsfinalen
og fikk konkurrere i den skandinaviske finalen.
- Vi valgte å tilrettelegge for
rullestol i skolegården fordi de
har det vanskeligere i hverdagen, sier Harald Havold fra laget San Francity fra St. Franciskus skole i Arendal. Et annet

lag fra samme skole, med elever
fra 9. og 10. trinn, hadde valgt
et prosjekt som kan forskjønne
Pollen og gi miljøvennlig mat:
Ureist mat på bank-veggen
– Vi er inspirert av Bygartneriet ved Torvet og foreslår salat
og urter dyrket rett i kasser på
hele veggen til DnB-bygget i
Pollen. Det vil bli svært miljøvennlig fordi vannet som skal
risle gjennom, pumpes opp og
brukes felre ganger. Også er
dette «ureist» mat, fortalte Wilhelm Schultze-Krogh som presenterte prosjektet foran dom-
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Komplett abonnement kr 280 pr måned
E-post kundeservice@agderposten.no

Privat rubrikk og annonser
E-post annonser@agderposten.no

SISTE GJENNOMGANG: Emil Tveite Teigen, Sigrid Johanne Jensen og
Elisabeth Kolnes fra Myra skole i Arendal øver en siste gang før de skal
presentere prosjektet sitt.

ROLIGHEDEN: Gjengen fra 3. trinn ved Roligheden skole i Arendal står
klare for innmarsj til medaljeseremoni. Alle på småtrinnet hadde hvert sitt
gruppenavn og fikk medalje for god innsats.

Universitet i Agder, Grimstad. Over 45 byer arrangerer sin regionale turnering på samme dag i hele Skandinavia og

oter og by-ideer
merne sammen med Emma
van der Zant og Ben Jones.
– Vi har snakket med professor Helge Liltvedt ved UiA som
sier at dette faktisk er mulig å
gjennomføre, sa Ben.
Og dommerne var svært imponerte.
GirlPower får dra til Roskilde
- Vi har hatt det veldig gøy
mens vi har jobbet med FLL,
sier Elisabeth Kolnes fra 6.
trinn ved Myra skole i Arendal.
Laget hennes Homies fra Myra stakk av med Markedsfø-

ringsprien under årets First
Lego League, og fikk med seg
en flott, gul Lego-pokal. Homies var også nominert til hovedprisen, men den var det GirlPower fra Tingsaker som stakk
av med.
Lillesandjentene GirlPower
fikk 280 poeng i semifinalen,
bare 0,02 poeng foran lag nummer to, et guttelag fra samme
skole.
– Disse jentene vant både
prosjektprisen og robotkjøringa og får dermed delta på skandinavisk finale i Roskilde om
tre uker, forteller

UREIST: - Detet er «ureist» mat, med salat dyrket i kasser på veggen,
forteller Ben Jones og de andre elevene fra St. Franciskus skole i Arendal
som presenterte sin idé til et vakrere og mer miljøvennlig DnB-bygg i
Pollen.

– På UiA lørdag var 22 FLLlag og 13 FLL Junior-lag i sving.
Det har vært med flere lag tidligere år, men vi har ikke markedsført det så heftig i år, forteller Hansen.
– Det var kjempegøy og vi får
gode tilbakemeldinger fra både
barn og voksne som har deltatt,
sier Hansen.

Se flere bilder
og resultater på
agderposten.no

FIRST LEGO LEAGUE: Elever fra skoler i Aust- og Vest-Agder konkurrerte lørdag med lego-roboter og prosjektarbeider på Universitet i Agder,
Grimstad. Over 45 byer arrangerer sin regionale turnering på samme dag i
hele Skandinavia og Færøyene.
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Språkprisen til Kristin Fridtun
Forfatter, filolog, foredragsholder og
tidligere skihopper Kristin Fridtun får
Språkprisen. Hun har særs god formidlingsevne og stor språkglede,
mener juryen.
Fridtun får prisen, som er på
100.000 kroner, for bøkene «Kjønn
og ukjønn» (2015), «Homoflokar»

(2018) og «Språket er ei bukse»
(2019).
Språkprisen deles ut årlig av
Språkrådet. Den veksler mellom nynorsk og bokmål, og i år var det nynorsk som sto for tur.
Jurymedlem Merete Røsvik trekker fram at Kristin Fridtun har mar-

kert seg som en produktiv forfatter
og samfunnsdebattant med særs god
formidlingsevne og stor språkglede.
– Hun har tilført den offentlige debatten nye perspektiver både på
språk og i spørsmål om kjønn og seksualitet, og hun viser alltid vilje til å
saumfare både egne og andres

standpunkter. Slik gir hun et viktig bidrag til å holde den offentlige samtalen saklig og konstruktiv, til inspirasjon for oss alle, sier Røsvik.
Prisen deles ut av direktør Åse
Wetås i Språkrådet på Litteraturhuset i Bergen onsdag 20. november.
(©NTB)

Til finalen i First Lego League:

Girlpower
knuste
alle

Sjetteklassinger på
Tingsaker skole har
designet en innovativ og robotstøttet
lekepark som også
passer for barn med
nedsatt funksjonsevne. Nå skal de
representere Agder
i verdens største
teknologi- og kunnskapskonkurranse.

stakk av med tre pokaler, noe
som sendte dem rett til den
skandinaviske finalen.
– Det var veldig gøy at vi klarte å vinne hele tre pokaler, siden det var det meste man
kunne vinne, sier Mille, som
deltar i konkurransen for første
gang.
Lagvenninnene Tone og Frida er enige.
Girlpower vant både prosjektprisen, førsteplass i robotkonkurransen og til slutt den gjeveste First Lego League Champions-prisen.
– Det var så bra at vi vant
konkurransen, og spesielt at vi
vant over guttene i finalen i robotkonkurransen, mener Mille.

Emma Emilie Høylyng Fløde,
Lillesands-Posten

Programmering og idéutvikling
– First Lego League er en prosjektkonkurranse hvor man
programmerer og kjører roboter, og jobber med kjerneverdiene oppdagelse, innovasjon,
innvirkning, inkludering, lagarbeid og moro, forklarer Mia
Isabel og Mille.

Forrige helg ble den regionale
finalen i First Lego League
(FLL) arrangert i Grimstad.
Gruppene Girlpower og GotCHA, som går i samme klasse
på Tingsaker skole i Lillestad,
konkurrerte mot 23 andre lag i
alderen 10–16 år i regionalkonkurransen.
Mer enn 400 lag fra 23 norske
byer var samlet i regionene sine
for å konkurrere om utmerkelser innen forskning, innovasjon og teknologi. I tillegg
kjempet alle om en finalebillett
til den skandinaviske finalen i
Roskilde, Danmark 30. november.
Lillesands-jenter til finalen
De 12 jentene i Girlpower trakk
til slutt det lengste strået og

Lekepark for alle
I løpet av åtte uker har elleveåringene blant annet lært seg å
programmere og sette egne
ideer ut i livet. Elevene kontaktet selv arkitekten Marius
Egeland og Norges Handikapforbund i Agder (NHF), for å
utvikle ideen deres om å lage
en lekepark som er tilpasset alle, også de med funksjonsnedsettelser.
«Smarte byer»
Årets tema var «Smarte byer»,

TIL FINALEN I FIRST LEGO LEAGUE: Oppe fra venstre: Frida Birkeland Strømnes, Elvira Isabel Søreid Holte, Tone Ribe
Malin Aase Berntsen, Mille Larsen og Mia Carmella Gundersen. Tiril Sofie Mikkelsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

som handler om å se på utfordringer som blant annet tilgjengelighet og transport.
– Vi startet med å ha en brainstorming der alle tenkte på problemstillinger. Vi hadde flest
forslag om ting som kunne gjøre
det bedre for funksjonshemmede. Og da vi samlet ideene, fant
vi ut av at det kunne bli skikkelig
bra med en aktivitetspark på
skolen, sier Mia Carmella og Elvira Isabel.
FNs rettigheter
I presentasjonen sin forteller jentene at noe av det viktigste de
lærte av NHF var at funksjonshemmede kan delta på alt, bare
det er tilrettelagt for dem.
De trekker også fram FNs rettigheter for funksjonshemmede
som sier at alle skal ha de samme
rettighetene.

– I prosjektet vårt har vi et uteområde med blant annet ziplinene og sandkasse, som er tilpasset lave personer og folk med
funksjonsnedsettelser, sier Synnøve.
– Vi har også lekeapparater
som er tilpasset alle, for eksempel en sklie med heis. I tillegg
har vi en kombinert fotballbane
og basketballbane, hvor man
kan regulere kurvene ned, slik at
det også kan brukes av folk i rullestol, legger Tone til.
Engasjert lærer
Det er andre gang denne klassen
er med i konkurransen, men de
har også vært med i juniorutgaven av First Lego League tre ganger.
– Jeg synes de har jobbet kjempebra gjennom hele prosjektet,
og kommet med masse gode ide-

er og tatt initiativ, både til å intervjue og sende mail til folk, sier
lærer Karianne Sire.
Hun har hjulpet klassen i alle
årene de har deltatt i konkurransen. Sire forteller at klassen har
blitt veldig sammensveiset underveis. Gjennom arbeidsmetoden jobber de med et bredt utvalg kompetansemål fra flere
fag.
– For det første deltar vi fordi
elevene elsker det, sier hun, og
legger til:
– Men også fordi vi jobber mot
ungdomsskolen – og det at de tør
å stå foran dommere å snakke
høyt og presentere noe de selv
har jobbet med – er en fantastisk
erfaring å ha med seg, sier hun.
– De har gjort en kjempejobb
når det gjelder det å få tak i troverdige kilder og lært mye om
kildehenvisning og jobbet på
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Lemaitre lager sirkus med norske stjerner
I løpet av ti dager tar Lemaitre med seg sitt
omreisende «elektriske sirkus» til seks
norske byer for å levere det største showet
de har gjort i Norge. På turnéen har de med
seg Isah, Kjartan Lauritzen, Anna of the
North, komiker Jonis Josef og Markus Neby (EMIR erstatter Kjartan Lauritzen i Bergen), meldes det i en pressemelding.

I hver by vil de levere en unik forestilling, bestående av en komiker, et gigantisk
live-band, noen av de mest spennende artistene Norge har å by på, og en rekke flere overraskelser. Etter hver forestilling
pakkes det hele ned og kjøres til neste by.
Fra sin base i Los Angeles har Lemaitre
vært hoffleverandører av hits og hooks du

aldri glemmer. Det som derimot har gjort
dem til en av de mest spennende musikkeksportene Norge har, er det forrykende
live-showet de har turnert verden og erobret scener som Coachella og Lollapalooza. Nå står Norge for tur, og bare for å vise
hvor hjertet til gutta ligger nærest, har de
planlagt noe helst spesielt for oss i Norge.

Om idéen sier de: -Vi kjente oss litt lei av den
konvensjonelle turne-ideen, hvor ett band skal
være headliner, og ett eller to band skal spille
før de med halv scene og halv lyd. Vi tenkte
hvordan det ville se ut om alle delte produksjon, og ikke minst få med artister som i utgangspunktet ikke spiller live som vi gjør, så de
blir satt i en helt ny setting, sier Ketil Jansen.

FULL JUBEL: Jentene i Girlpower kunne endelig slippe jubelen løs da de
ble kåret til vinnere i Grimstad. Klassekameratene i GotCha bak i blått.
FOTO: ARNFINN NYLAND

VINNERPROSJEKTET: Synnøve
Neset Gjerde,
Tone Ribe
Davidsen og
Mia Carmella
Gundersen
viser fram
vinnerprosjektet «Lekepark».

Davidsen, Mia Isabel Jacobsen og Synnøve Neset Gjære. Nede fra venstre: Amalie Solheim Jørgensen, Linnea Tingsbæk,
FOTO: EMMA EMILIE HØYLYNG FLØDE

nett, skryter læreren.
Programmere robot
I tillegg til å presentere ideen om
å lage lekepark foran dommerne, skulle elevene gjennomføre
flere oppdrag knyttet til årets
tema. Blant annet har de laget
en robot av Lego. Denne roboten
har de programmert via en app
på mobilen.
Hvert lag kjørte flere robotkamper, der hver kamp varte i to
minutter og 30 sekunder.
– Her var det om å gjøre å klare flest mulig oppdrag, forklarer
Sire.
Det var lagene med best poengsum som gikk videre til henholdsvis kvartfinale, semifinale
og finale.
Presentasjoner
Gruppene har utover program-

meringsarbeidet, forberedt presentasjoner om prosjektet, teknologien og kjerneverdiene, som
de måtte presentere for dommerne.
– Det vanskeligste har vært å
finne og huske replikkene vi
skal si når vi holder presentasjon
om det vi har laget, sier Synnøve
og Malin.
– Det var også litt vanskelig å
kutte ned presentasjonen som
skulle vare i 5 minutter. Første
gang vi gikk gjennom den, varte
den i elleve minutter, legger Mille til.
Samhold
Både gutte- og jentelaget hadde
matchende T-skjorter, hatter og
blinkekroner og heiet på hverandre i konkurransen.
Guttelaget GotCHA lå bare
0,02 poeng bak Girlpower etter

at poengene var lagt sammen.
– Guttelaget har også vist en
formidabel innsats, noe som resulterte i én kjerneverdipris og
andreplass på robotkjøring – og
det var ganske langt ned til tredjeplassen, sier Karianne Sire.
– Selv om ikke guttene vant,
håper vi de blir med og heier på
oss, sier Mia Isabel, og legger til
at de fremdeles mangler litt penger til turen.
– Ha det gøy
I den skandinaviske finalen i
Roskilde, skal 50 lag fra hele
Skandinavia delta.
– Målet vårt er å ha det gøy og
imponere dommerne, forteller
jentene enstemmig.
– For å klare å imponere dem,
må vi bare prøve så godt vi kan
og arbeide som et lag, sier Mille.

FINALE: Fra den regionale finalen i Grimstad lørdag. Lærer Karianne Sire
i blå T-skjorte og rosa krone.
FOTO: ARNFINN NYLAND

VI VANT:
Synnøve
Neset Gjære
og Tone Ribe
Davidsen på
vinnerlaget
Girlpower.
FOTO: CECILIE
HILLMAN
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SPENNENDE: Gunnar Sjølander synes kodekurs er spennende og lærer mye nytt.

Lærer voksne koding

ALLE FOTO: TEKNA

I høst har Tekna i
Agder holdt kodekurs for voksne.
Kursene er vært
populære, og viser
at det faktisk ikke
bare er «kidsa» som
ønsker seg opplæring i koding.
b KURS

Innsendt bidrag: – Det har
vært fenomenalt å se responsen. Vi trodde det var et behov,
men at det skulle bli så rift om
plassene viser at det kanskje var
viktigere enn vi trodde å tilby
opplæring til de voksne også,
ikke bare barna, sier Inge Olsen fra Teknas Fagråd i Agder.

Ring 48 300 500
få GRATIS befaring!

PLISSÈGARDINER

-30%

Tilbudet varer t.o.m 04.11.19

ENGASJERT: Reidar Jortveit er kursholder i koding for både voksne og
barn.

Olsen er en av primus motorene
bak kodeklubben i Grimstad.
Koding er oversetting av en
jobb fra et uformelt språk som
vi gjerne bruker oss mennesker
imellom, til et språk som maskiner kan forstå. Kjente kodespråk er Basic, Pascal, Modula,
Java, PHP og Python.
Gunnar Sjølander er en av
deltakerne på kurset. Han ønsket å dykke mer ned i en oppdatert verden, og ble motivert
av å se hva sønnen driver med
innen koding.
– Jeg gikk på skolen på 70- og
80-tallet og lærte meg hvordan
dataverden så ut da. Nå er det
helt annerledes. Derfor synes
jeg det har vært spennende og
gøy å være på dette kurset, sier
Sjølander.

Engasjert kursholder
Reidar Jortveit står bak kodeklubben i Grimstad sammen

med Inge Olsen. Han har drevet med utvikling av programvare og maskiner siden sent
80-tallet og jobber for tiden
som konsulent i Skatteetaten.
Han synes det faktisk ikke er så
mange skiller mellom å ha kurs
for voksne og kurs for barn.
– Det er forbausende mange
likheter. Det har nok vært lettere å engasjere barna enn de
voksne, men når ting først er på
gli er det nok lettere for de voksne å holde fokus, sier Jortveit.
Han synes det er litt skummelt å stå foran voksne med
høy utdannelse og lang erfaring
innen ulike felt. Men Jortveit
brenner for å lære nye ting, og
har stor respekt for at også voksne kaster seg ut i ukjent farvann
på hans kodekurs.
– Jeg synes det er så bra når
folk kommer på kurs og er aktive. At de stiller spørsmål når
de ikke forstår uten å føle noe

LÆRER: Theresa Hansen er lærer og bruker koding i undervisningen på
sjette trinn på Tingsaker skole i Lillesand.

nederlag. Vi er alle her for å
lære. Hvis vi får hele kurset i
tale og kan prate fem og tilbake
om hvordan ting virker, blir det
rene festen, sier han oppglødd.

Bruker koding i skolen
En annen som deltok på kurset
er Theresa Hansen. Hun jobber
som lærer på Tingsaker skole i
Lillesand.
– Jeg er med for å få litt mer
forståelse for koding og programmering fordi det er mange
barn som synes det er veldig
gøy, og jeg håper vi kan bruke
det litt mer i skolen, sier Hansen.
Hun er lærer på sjette trinn
og har allerede brukt koding i
undervisningen – med god erfaring.

– Jeg har gjort det før og elevene synes det er kjempegøy. Nå
har jeg to grupper på sjettetrinn
og de synes det er veldig gøy
med koding. Vi har begynt enkelt, men de tar fort innersvingen på meg dersom jeg ikke kan
litt mere enn dem. Så jeg er her
for kunne ligge et steg foran,
sier hun med et smil.

Innsendt av
Kenneth Stubhaug Karlsen
Distriktskontorleder i Agder
Tekna
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Prioriterte oppgaver 2020
Tekna Aust-Agder avdeling
1. Relevant kompetanse i et arbeidsliv i endring
Mål: Tilby et variert program for kurs og medlemsmøter som gir medlemmene i Aust-Agder faglig
utvikling.
Prioriterte oppgaver:
•
•

Legge til rette for gode faglige kurs til medlemsmassen i Aust-Agder. Dette inkluderer
medlemsskolekurs i regi av Tekna sentralt og faglige kurs i lokal regi
Legge til rette for god drift av avdelingsfagrådet

2. Økt rekruttering til Tekna-fagene
Mål: Tekna Aust-Agder skal være en pådriver for barn- og unges positive tilknytning til realfag.
Prioriterte oppgaver:
•
•
•

Arrangerer teknologiverksteder for Tekna-familier på Vitensenteret i Arendal
Arrangere inspirasjonsdag om realfag for videregående skoler i distriktet
Støtte lokale tiltak som First Lego League og Lær Kidsa Koding

3. Være en tydelig samfunnsaktør
Mål: Tekna Aust-Agder skal være synlige i lokalmiljøet i saker som angår våre medlemmer.
Prioriterte oppgaver:
•
•
•

Være synlige i lokale medier med arrangementer og meninger som omhandler teknisknaturvitenskapelige fag.
Fortsette det gode samarbeidet med Vitensenteret i Arendal, UiA og Forskningsdagene
Støtte og sponse lokal aktivitet i tråd med Teknas verdier.

4. Attraktive faglige og sosiale nettverk
Mål: Øke deltakelsen i Tekna Aust-Agders aktiviteter og legge til rette for gode lokale nettverk for
medlemsmassen
Prioriterte oppgaver:
•
•

Legge til rette for gode sosiale møteplasser for avdelingens medlemmer, herunder
pubkvelder med faglig innhold, bedriftsbesøk e.l.
Legge til rette for gode aktiviteter i Tekna Ung.

5. Aktive medlemmer, engasjerte frivillige og gode tillitsvalgte
Mål: Legge til rette for gode samarbeid lokalt mellom tillitsvalgte og frivillige i Tekna.

Prioriterte oppgaver:
•
•

Videreutvikle samarbeidet mellom avdelingen og Avdelingsfagrådet, Tekna student, Tekna
Ung og Tekna Vest-Agder avdeling.
Avdelingsstyret og DK er tilgjengelige for medlemmene i regionen og responderer hurtig på
ønsker og innspill.

4. Kvartal
Aust-Agder:
Nov/des.: Pubkveld
Nov/des.: Juleverksted
Medlemskurs TVA + TAA

Årshjul
Tekna Aust-Agder
2020

Tekna Ung:
Okt./Nov: Shuffleboard og Juleølsmaking

Fagrådet:
Nov: Back to School 4

4. kvartal: oktober,
november, desember

1. kvartal: januar,
februar, mars

1. Kvartal
Aust-Agder:
13.2: Bedriftsbesøk Flødevigen
28.2: Årsmøte
3.3: Stresshåndtering v/J.A. Berge Medlemskurs i Abra Havn
15.4: Hvordan forhandle lønn v/A. Vaale-Hallberg. Medlemskurs
på Scandic Bystranda
Mars/april: Fellesmøte med TAA mulig klatrekurs, bedriftsbesøk
og pubkveld
Tekna Ung:
20.02: Curling
Mars/april: Sport og Moro, Shuffleboard
Fagrådet:
10.3: Back to School om Digital Transformasjon.
Forelesning av Leif Flak ved UiA. UiA i Kristiansand.

3. Kvartal

3. kvartal: juli, august,
september

2. kvartal: april, mai,
juni

Aust-Agder:
Aug/sept: Pubkveld
Medlemskurs TVA, bedriftsbesøk, sosialt arr.

Samfunnsmidler:
Sept: Realfagsdag
Sept: Forskningstorg

Aust-Agder:
15.4: Hvordan forhandle lønn? Medlemskurs Kristiansand
26.5: Bli mer Kreativ på 3 timer v/M. Bognar. Medlemskurs,
Arendal
Tekna Ung:
April/mai: Gokart

Tekna Ung:
Sept: Nøgne Ø
Fagrådet:
Sept: Back to School 3

2. Kvartal

Fagrådet:
Mai: Back to School 2
Annet

Februar: Faglig årsmøte
Oktober: Avdelingsledermøte
15.okt: Hovedstyrets
dialogmøte. Kristiansand

Sak 6
Fastsettelse av lokal foreningskontingent
Styret anbefaler en økning av kontingenten fra kr. 175 til kr. 200.
Bakgrunn for økning:
Kontingenten ble økt siste gang i 2014. Økningen fra kr. 175 til kr. 200 tilsvarer SSBs beregning for
økning i KPI i det aktuelle tidsrommet.

I tillegg opplever avdelingen en økt deltakelse fra medlemmene i kurs og arrangementer. Blant annet
årsmøtet som er den største enkeltutgiften for et arrangement har hatt stor vekst de siste to årene.
Det er også gjort en restrukturering av Avdelingsfagrådet som innebærer høyere aktivitet. Tekna Ung
har også kommet på banen med mange aktiviteter for våre yngre medlemmer.
Det er også verdt å merke seg at avdelingene i Agder er svært gode til å søke samfunnsmidler. Hvert
år mottar vi økonomisk støtte fra Tekna til gjennomføring av Realfagsdag, Lær Kidsa Koding, First
Lego League og Juleverksted på Vitensenteret. Dette innebærer at avdelingen må garantere for
egenandeler, og disse må inn i budsjettene.

Styret opplever også at kr. 200 er i god tråd med andre avdelingers kontingenter. Se grafer nedenfor.

Oversikt over kontingent i Teknas lokalavdelinger
kr 350
kr 300
kr 250
kr 200
kr 150
kr 100
kr 50

Harstad
Sogn og Fjordane
Sunnhordland
Trondheim
Molde
Ålesund
Tromsø
Bodø
Glomfjord
Kongsberg
Nord-Trøndelag
Aust-Agder
Hedmark
Kristiansund N
Lillehammer
Moss
Narvik
Telemark
Vestfold
Årdal
Halden
Stavanger
Haugaland
Drammen
Sunndal
Vest-Agder
Gjøvik
Helgeland
Nedre Glomma
Oslo
Bergen
Finnmark

kr 0

Antall avdelinger per kontingentstørrelse
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
144

150

168

180

192

200

203

14 av 32 avdelinger har lokal kontingent på kr. 192 – 203.

220

230

240

250

264

300

Oversikt over lokale kontingenter, alfabetisk
Avdeling

Kontingent Avdeling

Kontingent

Aust-Agder

Kr 200 NY

Moss

Kr 200

Bergen

Kr 264

Narvik

Kr 200

Bodø

Kr 192

Nedre
Glomma

Kr 250

Drammen

Kr 240

NordTrøndelag

Kr 192

Finnmark

Kr 300

Oslo

Kr 250

Gjøvik

Kr 250

Sogn og
Fjordane

Kr 144

Glomfjord

Kr 192

Stavanger

Kr 220

Halden

Kr 203

Sunndal

Kr 240

Harstad

Kr 144

Sunnhordland Kr 144

Haugaland

Kr 230

Telemark

Kr 200

Hedmark

Kr 200

Tromsø

Kr 180

Helgeland

Kr 250

Trondheim

Kr 144

Kongsberg
Kr 192
Kristiansund
Kr 200
N
Lillehammer Kr 200

Vest-Agder

Kr 240

Vestfold

Kr 200

Ålesund

Kr 168

Molde

Årdal

Kr 200

Kr 150

Sak 7

Sak 8
Vedtektsendringer
Etter fylkessammenslåingen i Agder er det behov for endringer i avdelingenes vedtekter. Dette er en
prosess som går i alle avdelinger i Tekna slik at organisasjonen ser ut i tråd med regionreformen som
trådte i kraft 1.1.2020.
For noen avdelinger innebærer dette at kommuner bytter avdelinger og at avdelinger bytter navn.
For avdelingene i Agder er det hensiktsmessig å beholde navnene til avdelingene, men at det gjøres
en oppdatering av hvilken region som tilhører avdelingen.
Når Aust-, og Vest-Agder nå har blitt ett fylke foreslår styret derfor en oppdatering av punkt 2.2 i
vedtektene fra kun å være Aust-Agder fylke til å nevne alle kommunene som tilhører avdelingen.
For Aust-Agder avdeling foreslår styret en endring i § 2.2 Omfang.
Den ser slik ut: Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
i alle kommuner som utgjorde Aust-Agder fylke pr. 1.1.2019.
Forslag til endring:
Avdelingen består av alle medlemmer av Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening i kommunene
Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje Og Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Iveland, Lillesand,
Risør, Tvedestrand, Valle, Vegårshei og Åmli i Agder fylke.
For at endringen skal godkjennes kreves det 2/3 flertall på årsmøtet.

