Forskerkveld på science
Forskerkvelden midt i scienceuka ble en kjempesuksess, og små og store deltagere koste seg med show og
realfagsaktiviteter. De 50 oppmøtte framtidige realistene fikk teste sin egen blodtype, utforske innvollene
til en gris og fikk et fantastisk foredrag om hvordan tolke stråling fra verdensrommet.

Elevene forteller på facebooksiden sin at de har fått mange positive tilbakemeldinger på kvelden. Dette er
meldinger de tar med seg inn i rapporteringen sin. Nå skal de skrive årsberetning og forretningsplan. Dette som
et ledd i konkurransen om å bli Østfolds beste ungdomsbedrift. Gründerne deltar nemlig i mange konkurranser
på Fylkesmessen for ungdomsbedrifter 14. mars.
Gjennom uka har elevene hatt svært mange aktiviteter. Skal vi trekke fram en smakebit fra statusrapporten fra
de siste dagenes sciencesshow så blir det programmet fra barneskolene.
Elevene har så absolutt ikke ligget på latsiden, på mandag kjørte de realfagsshow på Tindlund og Manstad. På
tirsdag var det barneskolene Rekustad og Hauge på Rolvsøy som fikk besøk av elevene. På onsdagen tok de
turen til Gressvik hvor vi besøkte Rød og Hurrød. Her fikk de blant annet fylte Gressvikhallen og hadde show for
4.-7. trinn på Hurrød. På torsdag var det Rødsmyra på Kråkerøy sin tur, før de avsluttet på Torp. De driftige
realfagselevene kjørte også realfagsshow for Kruseløkka og Begby ungdomsskole, mens de var på besøk på
Inspiria. Sist men ikke minst var det Kruseløkka som fikk besøk, samtidig som elevene hadde show på de to
siste barneskolene. Her var det Hafslundsøy og Kurland som fikk besøk.
Når elevene oppsummerer så er de litt triste over at uka er over, men de har møtt mange barn som syns realfag
virket kult. Dermed har de vært med på å inspirere mange framtidige science og realfagselever. Elevene er
veldig fornøyde med å ha gjennomført scienceuka og kan se tilbake på å ha hatt show for 1500 barneskolebarn i
tillegg til 300 konferansedeltakere på Teknas Realfags- og rådgiverkonferanse. Og for dere som tror at det kun
har vært scienceuke på elevene denn uka? Ja, så får dere tro omigjen. Elevene har nemlig både hatt skole og

fått lekser, samtidig som de har baket realfagsmuffins og lært om logistikk og organisering. Det krever god
ledelse å få alle til å være på servicetoppen og på rett plass til enhver tid gjennom ei hel uke. Det er uka si det
;D
Du finner mange bilder fra forskerkvelden på facebook.com/sciencelinja
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