FIRST LEGO League:

Klart for skandinavisk finale i Grimstad
Førstkommende lørdag arrangeres skandinavisk finale i FIRST LEGO League (FLL).
Den skandinaviske finalen skal i år arrangeres i Grimstad i Aust-Agder, og det er første gang Agder
står som vertskap for den skandinaviske finalen i FIRST LEGO League.
FIRST LEGO League er teknologiturnering for barn og unge i alderen 10 – 16 år. Turneringen har som
formål å stimulere barns interesse for naturvitenskap og tekniske/ matematiske fag. Turneringen
arrangeres i over 50 land.

Skandinavisk finale arrangeres på Campus Grimstad
Universitetet i Agder
lørdag 4. desember kl 09.00 – 17.00.
Finalen samler i alt 40 lag fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Færøyene, med over 400
deltakere. Turneringen pågår fra tidlig morgen til godt utpå ettermiddagen, og det er Stian Barsnes
Simonsen, kjent fra TV-skjermen i hele Skandinavia, som skal lede arrangementet på UiA.
Lagene har jobbet med prosjektet FIRST LEGO League siden september. De har gjennomført en
forskningsoppgave, teknologioppgave og markedsføringsoppgave. Alt arbeidet er relatert til årets
tema: ”Body Forward”. I år skal FLL-lagene løse robotoppdrag, forske og
komme med nye ideer som kan hjelpe mennesker - til et bedre og friskere liv.
I finalen skal lagene konkurrerer i å løse en rekke oppgaver, blant annet ved hjelp av en avansert
robot som lagene selv har designet, utviklet og bygget av Lego.
På slutten av turneringsdagen skal det deles ut 10 priser til de lagene som har utmerket seg.
Den gjeveste prisen er FIRST LEGO League Scandinavian Champion. Vinneren av denne prisen
kvalifiserer seg til 2 ulike internasjonale turneringer.
Se vedlagt program for ytterligere informasjon om lagene og kategoriene i den skandinaviske finalen
i FIRST LEGO League 2010.
FLL Agder står som lokal arrangør, og ønsker velkommen til skandinavisk finale på Campus Grimstad
lørdag 4. desember 2010.
Besøk også vår hjemmeside www.hjernekraft.org
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