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 10 sentre, blir 12
 Ca. 1 mill. årlige besøkende
 Ca. 200 ansatte
 Bygninger og utstyr for ca. 1 mrd.



INSPIRIA science center:
• Åpnet august 2011, ligger i Sarpsborg
• 40 fast ansatt + 20-30 verter
• Fast integrert med skolesystemet i Østfold

• Årlig besøk av alle 1, 2, 4, 6  og 9ende klasser i hele fylket
• Årlig besøk av alle Vg1, og mange VG2 og VG3 elever

• Alt betalt av kommuner og fylket, gratis for skolene, inkludert 
transport  som også bookes av senteret
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Vår hovedtilnærming
•Bruke alle 10 vitensentrene i Norge
•Utvikle et tilbud som når alle skoler
•Starte leveransene høsten 2019
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For å få dette til
•Når halvparten av alle skoler 
skoleåret 2019/20, resten neste 
skoleår

•Utviklet en “ny” praktisk 
program/øvelse for elever 6 trinn 
tilpasset de nye læreplanene
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Forarbeidet
1. 3 analoge programmeringsøvelser
2. Digital intro - individuelt 



Super:bit oppdraget
1. Oppvarming – analog programmeringsøvelse
2. Intro til micro:bit
3. Bit:bot 1 : Kjør en meter
4. Bit:bot 2: Kjør en løype
5. Lag trafikklys, sette sammen + programmere
6. Bit:Bot 3: Lag en robotplenklipper



Etterarbeidet
1. Oppfrisking: Micro:bit, programmer bruk av startknapp
2. Bit:bot 4: Stopp for sperring med bruk av ultralyd sensor
3. Bygge gatelys
4. Frioppgave: bygg og programmer det du vil



Bonus oppdrag 
(slippes gradvis)
1. Bygg smarthus med flere funksjoner
2. Byg solcelleløsning
3. Lag søskenalarm
4. Lag lysende neopixler i byen
5. Lag mentometer avstemming om bærekraft 

og teknologi
6. Fjernstyr/autonome kjøretøy
7. Tegne geometriske figurer



Lærerkurset
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Egen digital innføring













Omfattende lærerstøtte
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Klassesett med 
micro:bit + 
ekstrautstyr  til 
alle skoler vi 
besøker

Samarbeid med 
Lær Kids Koding! 
Som også får sett 
til 160 
kodeklubber

20 mill. NOK



Utstyrspakkene
• 20 stk. Microbits

• I eske, med Super:bit design 
• Batteriholder (solid) og ladekabel

• 10 stk. opppgradert bit:bot
• I individuelle esker som de også kan oppbevares i
• Med penholder i sentrum, dekket gir, bedre feste microbit, ultratronic sensor

• Oppbevaringsboks
• Små bokser til oppbevaring av smått utstyr



Utstyrspakkene - 2
• 4 stk. servoer 180 grader
• 4 stk. servoer 360 grader
• 4 stk. buzzere
• 30 stk. 5 mm hvite LED pærer
• 40 stk. 10 mm, røde, gule, grønne, blå og hvite LED pærer (samlet 

200 stk)
• 1 stk. Ledstrip med tilkobling
• 20 stk. Alligatorklemmer, røde, grønne, gule og sorte (samlet 80 stk)
• 5 ruller sort tape
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Takk for oppmerksomheten
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