
Satsing på realfag hos  
Kunnskapsbyen Lillestrøm 

Grønt Flagg seminar– 12. mars 2013 



• Kort om Kunnskapsbyen 
Lillestrøm og 
forskningsparken 

• Hvorfor satse på realfag 

• Ulike utdanningstiltak 

• Regionalt energikontor 
for Akershus – 
utdanningstiltak mulig 
innhold 

 

Jeg skal i dag snakke om:  

fornybar energi og miljø i KL og OREEC, illustrasjon.pdf


• Medlemsorganisasjon 
• 122 kunnskapsbedrifter 
• 7000 ansatte, 5000 studenter 

Sekretariat med 10 ansatte 
• Medlemmer innen forskning, utdanning, 

internasjonal industri, IKT, finans, 
kommuner og kreative yrker. 

• Internasjonalt ledende fagmiljøer:  
energi, miljø, sikkerhet 

Kunnskapsbyen Lillestrøm 



• 65 virksomheter, forskning og 
høyteknologibedrifter 

• Internasjonalt ledende 
virksomheter 

• Over 3000 ansatte 

• Høgskolen i Oslo og Akershus og 
UNIK 

• 5000 studenter 

• 500 ansatte med dr.grader 

Forkningsparken Lillestrøm, Kjeller 



Svar: Varmere, Våtere & Villere klima 
Svar: Næringslivets kompetansebehov 

Hvorfor satse på realfag? 



 



Hvordan motivere ungdom til realfag? 
• Energiutmaningen/energiutfordringen – 

Tverrvitenskaplig måte å arbeide med energi, teknikk, 

bærekraftig samfunn og entreprenörskap på for elever 5-

7 trinn.  

• Fagsamlinger for barneskolelærerne i realfag 

• First Lego League - teknologiturnering 

• Lego i nye valgfag åpner for teknologiinnhold 

• Lego Lab ved HiOA? 

• Researchers’ Night  og Ungforsk – en del av 

Forskningsdagene  

• Energy Camp – sommerskole Hvam vgs 

• Gründercamp - ungd.sk med Ungt 

Entreprenørskap – 9 skoler fra Akershus i 2012, klare 

for 2013 om avfall 

• Lektor II-ordning- Næringsliv underviser i vgs 

• Akershus Energipark som læringsarena (vgs) 

• Hydrogen/fornybar lab ved AEP 

• Deltagelse på rekrutteringsdager univ/høysk. 

• Energitekniker FDV – videreutdanning av 

driftsoperatører 

 

 



First Lego League, 2010 

Vi jobber med hele utdanningsløpet! 



Gründercamp 6 kl, 
samarbeid med Grønt 
Flagg og UE Akershus 

First Lego League, 2010 

Energiutmaningen, Interreg-FEM, 5-7  

Aktiviteter for barne – og ungdomstrinn 



First Lego Legue 



Researchers Night 



• Historikk: 
– Mulighetsstudie  -ferdig april 2012 

– Interesse for et frittstående, ikke-kommersielt og uavhengig energikontor 

– Seminar august 2012  - veien videre med  

– Arbeidsgruppe – beslutningsgrunnlag for et pilotkontor 

• Mulige oppgaver for energikontoret: 
– Private småhus og energieffektivisering: Kartlegging og rådgivning ENØK 

– Kompetanse: Grønt Flagg –sertifisering/rådgivning, veiledning støtteordninger, f.eks. mot 
Enova, ulike utdanningstiltak 

– Energirådgiver-nettverk for kommunene 

Regionalt energikontor i Akershus 
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Kunnskap og holdninger til en 
bærekraftig framtid 
 

• Energiforum 

 

• Alle 10. trinns elever i fylket 

 

• Utgangspunkt i læreplanen – det miljøbevisste menneske 

• Film 

• Foredrag / samtale 

• Interaktiv kunnskapskonkurranse 

 

• Omvisning på kraftstasjonene 
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Kunnskap og holdninger til en 
bærekraftig framtid 

• Akershus EnergiPark 

 

• VG1 elever  

 

• Opplegget et samarbeid mellom Kunnskapsbyen 
Lillestrøm, skolene og Akershus Energi 

 

• Foredrag / samtale 

• Viktige energiressurser 

• Globale utfordringer 

• Energikilder og produksjon i varmesentralen 

 

• Omvisning 
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Takk for meg! 

  

Kontakt: 
 
trine@kunnskapsbyen.no 
 
www. femweb.nu 
www.kunnskapsbyen.no 

 


