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FIRST Scandinavia

FIRST Scandinavias formål er «å stimulere barn og unges interesse for realfagene gjennom konsepter der barna
selv er drivkraften». Stiftelsen ble etablert 18. september i 2000. Siden den gang har over 500 000 barn deltatt i
våre aktiviteter og fått inspirerende læring gjennom undervisning i Newton-rom eller deltakelse i FIRST ® LEGO ®
League. FIRST Scandinavia er ansvarlig for utvikling, koordinering og drift av konseptene FIRST ® LEGO ® League
(www.hjernekraft.org) og Newton (www.newton.no).
Konseptet FIRST® LEGO® League drives på en lisens fra organisasjonen FIRST i USA og LEGO Education, mens
Newton-konseptet er et egenutviklet konsept som har blitt til over mange år gjennom tett samarbeid med skole
og ulike fagmiljø.
Vi har vokst kontinuerlig siden oppstarten og har 21 ansatte (fra januar 2019), mens søsterbedriften FIRST
Scandinavia Partner AS, som betjener noen mva-belagte tjenester for stiftelsen, har to faste ansatte. Samlet
besitter staben komplementære kompetanser, noe som gjør oss i stand til å levere komplette
prosjekter, utvikle konseptene videre og yte den støtten som nettverkene trenger.
Fra vår base i Bodø driver vi nå FIRST® LEGO® League i snart 50 byer, i tillegg til vel 40 Newton-rom i drift eller
under etablering i Norge. Nettverkene i begge konseptene vokser og krever tett oppfølging og samarbeid med
stiftelsen.
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Konseptet
Siden oppstarten av FIRST® LEGO® League i år 2000 og FIRST® LEGO® League Jr. i 2012,
har vi engasjert 180 000 barn og unge i Skandinavia.
Konseptets overordnede mål er at flest mulig barn og unge i Skandinavia skal få oppleve læring gjennom
FIRST® LEGO® League. I et samfunn i stor utvikling, ser vi behov for at barn og unge lærer ferdigheter som
setter dem i stand til å løse fremtidens utfordringer. Vi vet ikke hva alle utfordringene vil bli, men vi vet at
ferdigheter som innovasjon, problemløsning og samarbeid vil være viktig, i tillegg til at den teknologiske
kompetansen må økes.
I FLL er det lagene selv som stiller spørsmålene, lager problemstillingene og ikke minst finner løsninger på
utfordringene. Det er lagene selv som konstruerer og programmerer, uten en bruksanvisning, men ved å
samarbeide og tenke selv. Vi i FIRST Scandinavia har stor tro på at en utforskende tilnærming til læring både
gir motivasjon, mestring og ikke minst økt interesse for realfag hos dagens barn og unge.

Ansatte
På starten av 2018 var vi to ansatte: Silje Kumeus og Mariann Johnsen. Våren 2018 ble avgjørelsen
om å øke teamet tatt og i august var vi så heldige å få en ny medarbeider; June Navjord Moltubakk.
June er utdannet lektor fra UIT og har erfaring fra grunnskolen og videregående skole. June skal arbeide med
et bredt spekter av oppgaver, men ha hovedvekt på det pedagogiske arbeidet. June har kommet godt inn i
teamet og er en stor ressurs for FLL.
I tillegg til de tre faste, har vi flere ansatte i FIRST Scandinavia som arbeider på tvers av avdelingene. Vi drar
nytte av god kompetanse i FIRST Scandinavia på blant annet grafiske leveranser og kursholding.
De som er mest involvert er:
• Silje Kumeus - Konseptleder
• Mariann Johnsen - Prosjektleder
• June Navjord Moltubakk - Pedagog
• Stian André Olsen - Grafisk
• Marte Antonsen - Grafisk og markedsføring
• Ingvill Berg - Kursholder

Silje

Mariann

June

Stian André

Marte

Ingvill
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FIRST® LEGO® LEAGUE
FIRST® LEGO® League (FLL) er verdens største kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og
ungdom. Hver høst lanseres et nytt oppdrag med samfunnsaktuelt tema. Hensikten med FLL er å øke
barn og unges interesse for realfag og stimulere dem til å bli fremtidens ingeniører og forskere.
FIRST® LEGO® League legger til rettet for at barn skal få oppleve dybdelæring, skaperglede og få utløp for sin
naturlige utforskertrang. FLL har tre kategorier, mens kjerneverdiene omkranser det hele og er like aktuelle i
alle kategorier.
• I prosjektdelen (P) skal lagene selv definere et problem knyttet til årets tema. De skal forske på problemstillingen og presentere en innovativ (ny eller forbedret) løsning.
• I teknologidelen (T) skal lagene bygge en robot og programmere denne til å løse oppdrag på robotbanen.
• I markedsføringen (M) skal lagene arbeide for at andre skal få se og høre om laget og prosjektet deres.
• Kjerneverdiene omkransser hele prosjektet og er gjennomgående i alle kategoriene.

Til turneringen har laget forberedt en stand. Her stiller de ut arbeidet sitt.

Dommerpresentasjon

Lage stand

Etter 8 ukers arbeidsperiode møtes lagene til regional turnering.
Her har de flere oppgaver:
De skal holde presentasjoner av arbeidet sitt innenfor:
• Prosjekt
• Teknologi
• Markedsføring og kjerneverdier
I tillegg til å ha en stand og holde presentasjoner, skal laget kjøre
robotkamper på robotbanen. Her skal de utføre oppdrag og vinne flest
mulig poeng på 2,5 minutter. Etter de tre innledende rundene, går de
beste lagene videre til finaler.
På slutten av turneringsdagen deles det ut diplomer til alle og det kåres
prisvinnere innenfor de ulike kategoriene. Det laget som gjør det best
totalt, blir Champion og blir invitert til å delta i den skandinaviske finalen.

Robotkamp

Rapportinnlevering

FIRST® LEGO® League passer svært godt inn i skolen, og vi ser at
med de planlagte endringene i læreplaner, vil FLL passe enda bedre. Stikkord som dybdelæring, innovasjon og programmering, passer som hånd
i hanske med FLL og vi ser at det fører til økt interesse for FLL i skolen.
FLL dekker et bredt utvalg av kompetansemål i læreplanene innenfor
mange fag. Spesielt er matematikk, naturfag, norsk og engelsk sentralt,
men også kunst og håndverk, samfunnsfag og andre fag er aktuelle i
FLL.
På www.hjernekraft.org kan veiledere og andre finne ressurser som
periodeplaner, vurdering av kompetansemål, fremdriftsplaner og
mye mer som kan brukes når man arbeider med FLL i skolen.
I 2018 deltok 900 lag fordelt på 49 turneringer.
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FIRST® LEGO® League kjerneverdier:

Vi uttrykker FIRST®-filosofiene Gracious Professionalism® og Coopertition® gjennom våre kjerneverdier:
Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
Innovasjon: Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.
Innvirkning: Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.
Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter.
Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
Moro: Vi har det gøy!

FIRST® LEGO®
LEAGUE JR.
FLL Jr. er bygd opp etter samme prinsipper som FLL, men med forenklet oppdrag.
Aldersgruppen for FLL jr. er 6 - 9 år og hensikten med konseptet er å introdusere
de yngste barna for en spennende verden av teknologi og vitenskap.
Deltakerne skal forske på en utfordring fra virkeligheten, og forsøke å finne
en løsning på denne. Her skal fantasien utfordres, det skal forskes og tenkes
kritisk. Veiledet av en voksen, lærer eller forelder skal barna lage en poster
og en LEGO®-modell ved bruk av et inspirasjonssett og LEGO® Education WeDo.
Posteren og LEGO®-modellen presenteres foran dommere på en regional
turnering åtte uker etter oppdragsslippet. Oppdragsslippet er alltid i midten
av september. I 2018 deltok 269 FLL Jr. lag i 18 turneringer i Skandinavia.
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FIRST® LEGO® LEAGUE
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Året som gikk
Gjennom hele året arbeider vi med FIRST® LEGO® League og FIRST® LEGO® League Jr.
Hovedarbeidet vårt ligger i drift av nettverket - vi er oljen i maskineriet.
Uten det fantastiske nettverket vårt med prosjektledere i alle byer, veiledere og tusenvis av frivillige og engasjerte mennesker, hadde ikke FLL vært tilgjengelig for så mange i Skandinavia. Vi er heldige som har mange
prosjektledere og veiledere som har vært med i både 5, 10 og 19 år, og stadig kommer det nye til. Vi arbeider
hardt for å rekruttere nye byer og nye lag.

januar

• Befaring av lokale for Scandinavian Innovation Award
• Møte med samarbeidspartnere i forbindelse med Scandinavian Innovation Award: NTNU, Patentstyret,
Equinor, Trondheim kommune mfl.
• Planlegging Scandinavian Innovation Award
• Deltakelse i Global Innovation Advisory Commitee
• Oppstartsmøter internt: markedsføring, budsjetter, strategi
• Evalueringsmøter: Equinor, Airline, ASVO
• Arbeidsmøter med Increo (webutvikleren for nye hjernekraft.org)
• Mye arbeid med nye hjernekraft.org
• Besøk til potensiell ny by: Larvik og Svolvær
• Oppfølging av eksisterende byer mot ny sesong
• Arbeid med nye ressurser
• Equinor Familiedag i Sandessjøen
• Logistikkplanen for 2018 ble lagt
• Forberedelse til lansering ny sesong 1. februar

februar

• Lansering ny sesong 1. februar
• Scandinavian Innovation Award 12. februar
• Årlig møte med Tekna
• Besøk til potensiell ny by: Svolvær
• Deltakelse i Global Innovation Advisory Commitee
• Arbeidsmøter med Increo, både fysiske møter og webmøter
• Evalueringsmøte med Equinor
• Workshop sammen med Bodø kommune om ny strategiplan for skolen
• Internseminar

mars

• Møte med Forskningsrådet
• Oppstart med arbeidet rundt nye GDPR-regler
• Planlegging og gjennomføring av prosjektledermøte i Oslo 19. mars
• Arbeid med logistikk til byene og t-skjorter til lagene
• Kursutvikling og opplæring av kursholdere internt
• Besøk til potensiell ny by: Sandefjord
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april

• FIRST® LEGO® League Teknakurs i Oslo 4. april
• Årlig møte med Equinor
• FLL-kurs for lærere i Oslo i regi av Lær Kidsa Koding og Udir
• Besøk til potensiell ny by: Ålesund
• Fortsatt arbeid med nye hjernekraft.org
• Samtaler med Lions om videre samarbeid
• Internasjonale turneringer: World Festival i Detroit 25.-28. april
		 • 5 lag fra Skandinavia deltok:
		 • The Brick Waves (DK)
		 • Septem (NO)
		 • NoTcrackers (SE)
		 • Aqua Heroes (NO)
		 • I World Festival EXPO for FLL Jr. lag deltok Watergirls (NO)

mai

• Møte med Increo i Trondheim om Google Adwords og annen type annonsering
• Deltakelse på NKUL i Trondheim 7.-8. mai
• Equinor familiedag Haugesund
• Møte med Tekna i Oslo
• Første tanker om Kodedag blir til - internt oppstartsmøte og møte med Equinor
• Møte i Equinors lokaler på Fornebu om Skandinavisk finale 2018 der
(etter beskjed om at opprinnelig by ikke kunne gjennomføre som planlagt)
• Møte i Roskilde på Roskilde Congress Center om Skandinavisk finale 2019
- både prosjektleder og arrangører.
• Arbeid med oppdrag 2018: INTO ORBIT (FLL) og MISSION MOON (Jr.) .
• Endring av profil for hovedsponsor Equinor
• Bestilling av 14 000 T-skjorter til årets sesong
• Internasjonale turneringer:
		 – Debrechen, Ungarn, 16.-19. mai:
			
– The Hawks (NO)
			
– Team Dalenium (SE)
			
– The Water Savers (DK)
		 – Fayettville Arkensas, 17.-20. mai:
			
– Four Drops of Water (NO)
		 – California, USA, 18.-20. mai:
			
– Vallaskolan (SE)
11
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august

• 1. august starter vår nye kollega June Navjord Moltubakk
• Nye møter med Increo og gjenstående arbeid på nye hjernekraft.org. Testing og
klargjøring til oppdragsslipp
• Oppstartsmøter høst 2018, markedsføring, strategi, arbeidsplan mm.
• Møter om kodedag - internt og med Equinor
• Webmøter med nye prosjektledere
• Planlegging og deltakelse på ONS-konferanse i Stavanger - både på stand og innlegg
• Koordineringsmøte om oppdraget INTO ORBIT i Billund
• Supportering av turneringsbyer
• Ferdigstilling av alle ressurser og materiell til årets sesong
• Equinor FLL-kurs i Ålesund
• Prosjektledermøte i København 23.-24. august

september

juni

• Intervjuer med potensielle søkere på ny stilling
• Equinor FLL-kurs i Svolvær
• Videre arbeid med oppdrag 2018: INTO ORBIT (FLL) og MISSION MOON.
• Operational Partner møte - FIRST Community Conference i Orlando
• Equinor FLL-kurs i Sandefjord
• Turneringenes materiellbestillinger hentes inn
• Planlegging av tutorial-filmer
• Planleggingsmøte for FLL-høsten
• Besøk til potensiell ny by: Porsgrunn
• Planlegging av høstens prosjektledermøte
• Rapportering til Utdanningsdirektoratet
• Internasjonale turneringer:
		 – Tallinn, Estland, 6.-8. juni:
			
– Robomech (NO)
			
– Oneinamillion (SE)
			
– Team Robtop (DK)
			
– Ulsmåg Ultimate (NO)
			
– Team Gosen (NO)

• Ferdigstilling av Oppdrag 2018: INTO ORBIT og MISSION MOON
• FLL-kurs i Bodø
• Testing og klargjøring til oppdragsslipp på web
• Oppdragsslipp 15. september
• Oppstartsmøte FLL Jr. Discovery
• Kursutvikling
• Planlegging av Skandinavisk finale

oktober

• Testing av turneringer på hjernekraft - totalt ca 40 turneringer. Testing internt og eksternt
• Fysiske og webmøter med Increo om nye hjernekraft.org
• Support og støtte til turneringsbyer
• Planlegging av kodedager i Brønnøysund og på Fornebu i forbindelse med den skandinaviske finalen.
• Oppstartsmøter Skandinavisk finale - internt og med samarbeidspartnere
• Webmøte med MV Sverige om mulige samarbeidsarenaer
• Oppstartsmøter Scandinavian Innovation Award

november

• Intern opplæring kodedag
• Support og støtte til turneringsbyer
• Regionale finaler i 49 byer 10. november (18 av disse hadde også FLL Jr.)
• Planleggingsmøter i Bodø og Oslo om Skandinavisk finale
• Planlegging og grafisk produksjon til Skandinavisk finale
• Kodedag i Equinors lokaler på Fornebu 20. november
• Skandinavisk finale (ankomst for lag 30. november)

desember

• Skandinavisk finale 1. desember – 49 lag fra Norge, Sverige, Danmark, Færøyene og Island deltar
• Webmøter med LEGO og FIRST om strategiske endringer
• Arbeidsmøte med Increo i Bodø om ferdigstilling og videre utvikling
• Evalueringsmøte med Equinor
• Utsending av julekort og julepakker til prosjektledere, sponsorer og andre samarbeidspartnere

Skandinavisk finale, 1. desember 2018.
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Byene våre
Norge
• Agder
• Alta
• Bergen
• Drammen
• Finnsnes
• Gjøvik
• Harstad
• Haugalandet
• Helgeland
• Kirkenes
• Lofoten
• Oslo
• Romsdal
• Salten
• Sandefjord
• Sarpsborg
• Skien
• Sogn og Fjordane
• Stavanger
• Tromsø
• Trondheim
• Ålesund

Færøyene

Sverige
• Borlänge
• Botkyrka
• Gøteborg
• Karlstad
• Skövde
• Skåne
• Stockholm
• Trollhättan
• Östersund

Danmark
• Billund
• Bornholm
• Fyn
• Fredensborg
• Gentofte
• Gladsaxe
• Helsingør
• Herning
• Hørsholm
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Byene som har denne ﬁguren bak stedsnavnet har også FLL Jr.

• Kolding
• København
• Næstved
• Roskilde
• Slagelse
• Sorø
• Aalborg
• Aarhus

Bokstavene «ev» i

1000

dommere var i aksjon under
de regionale turneringene
10. november.

5057

EV

betyr «evolution». 3-tallet
betyr at det er en tredje
generasjons robot

FUN
FACTS

Vi har
likes på Facebook

2.335
er det høyest antall
kilometer mellom to av
våre turneringsbyer.

1.000

roboter var i aksjon
10. november.

I 2018

404

premier ble delt
ut 10. november

ble FIRST®LEGO
League i Skandinavia arrangert
for attende året på rad.

639

følger oss på Instagram
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Oppdrag 2018

Oppdraget INTO ORBITSM handlet om det spennende temaet
verdensrommet, og lagene fikk følgende oppdrag:
«Laget skal peke på en fysisk eller sosial utfordring som mennesker møter
når de utforsker verdensrommet innenfor vårt solsystem i lange perioder,
og foreslå en løsning på denne utfordringen.»
Det er ekstremt vanskelig å sende mennesker ut i verdensrommet selv
om det bare er i en kort periode. Det å lage raketter, romskip og nødvendige
overlevelsessystemer er en av de mest komplekse oppgavene som
mennesker kan utføre. Men se i tillegg for dere at oppdraget med å utforske
solsystemet skal vare i et år eller lenger.

Eksempler på
prosjekter:
• Muskelsvinn og
fysisk trening
• Produksjon av alger i
rommet
• Rengjøring
• Søppel / avfall
• Mat
• Virtual Reality
• Søvn

Hvordan skal dere håndtere de fysiske utfordringene som mannskapet vil møte?
I INTO ORBITSM-oppdraget er menneskelige fysiske utfordringer noe som påvirker helsen eller sikkerheten
til personer som utforsker verdensrommet, som for eksempel behov for luft, vann, mat eller trening.
En menneskelig sosial utfordring er noe som kan påvirke menneskers evne til å være produktive i
verdensrommet over lang tid. Dette kan omfatte problemer som isolasjon og kjedsomhet. «Langvarig»
romutforskning innebærer å tilbringe ett år eller mer i verdensrommet.
I oppdraget var vårt solsystem definert som «den delen av verdensrommet, inkludert alle himmellegemer som
befinner seg der, som strekker seg 50 astronomiske enheter (AU) eller rundt 7,5 milliarder kilometer fra sola».
Lagene skulle så selv definere en utfordring de var nysgjerrige på og prøve å finne en innovativ løsning på
dette problemet. Årets tema var ikke så nært deltakerne, men mange opplevde det likevel som veldig
spennende, og ikke minst ga det muligheter til det vi synes er viktig - nemlig at barn finner løsninger som
voksne ikke har tenkt på.
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I 2018 skulle FIRST® LEGO® League Jr. lagene ut i verdensrommet - nærmere bestemt månen.
Lagene skulle finne ut hvordan det er å bo på månen. De skulle se på noen av følgende spørsmål: Hva må en
vite om månen for å bo der? Hva skal en spise og drikke? Hvordan får en energi? Hvordan får en puste? Hva
skal en gjøre for å ha det gøy? Hvilke andre utfordringer kan en møte?
Ved hjelp av en plakat og lagets LEGO®-modell skulle lagene delta på en regional turnering og vise hva de
hadde forsket på til dommere, foresatte og tilskuere.
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FIRST (stiftelsen bak FIRST LEGO League) har gjort en større
innhenting av materiale internasjonalt, og her er noen av deres funn.

Interesse for STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

2X

Over
sannsynlighet for økt
interesse for STEM

(sammenlignet med en kontrollgruppe av elever)

Deltakere i FIRST-programmer har signifikant høyere
sannsynlighet for å få økt interesse for:
✓ STEM
❑
✓ STEM karriere
❑
✓ Forståelse for STEM
❑

(sammenlignet med en kontrollgruppe av elever)

88%

av deltakerne er mer
interessert i å ta
høyere utdanning

21st Century skills

76%

av deltakerne rapporterte
bedre kommunikasjonsferdigheter
18

78%

av deltakerne er mer
interessert i å gjøre det
bedre på skolen

Jenter i FIRST-programmer
har signifikant større
forståelse for STEM
sammenlignet med jenter
i kontrollgruppen.

93%

av deltakerne rapporterte om bedre
evner til konﬂiktløsning

95%

av deltakerne rapporterte om
økte ferdigheter
tilknyttet tidsbruk

98%

av deltakerne rapporterte
om økte ferdigheter i
problemløsning

Kurs
En viktig rekrutteringsarena for FIRST® LEGO® League er kursene vi tilbyr. Vi vet at FLL kan oppleves stort og uoversiktlig, men også spennende og givende. Gjennom kursene prøver vi derfor å trygge
veiledere (og andre) på deres rolle, og tydeliggjøre verdien av å delta i FIRST® LEGO® League.

Tekna-kurs
Vi har fortsatt vårt gode samarbeid med Tekna, og holder kurs
hos dem. Spesielt ser vi at interessen er stor i Oslo. 4. april dro
vi derfor ned til Oslo og holdt et tre timer langt kurs for 30 av
deres medlemmer. Arrangementet var fulltegnet. Engasjementet var stort og de fikk øvet seg på ulike deler av FIRST® LEGO®
League, både forskning og programmering. De fikk programmere LEGO MINDSTORMS-roboten til å utføre ulike oppdrag og
deltakerne synes det var en fortreffelig ettermiddag.
Kurs i regi av Utdanningsdirektoratet,
Lær Kidsa Koding og Tekna
I lys av vårt gode samarbeid med Tekna, ble vi også invitert til å
holde en workshop for lærere i Oslo-skolen 13. april i regi av Udir,
Lær Kidsa Koding og Tekna. 11 deltakere fikk programmert og
Teknkakurs i Oslo 4. april.
løst oppdrag. De fikk prøve seg på en uhøytidelig konkurranse
der de skulle programmere LEGO MINDSTORMS-roboten til å komme
«Nærmest mulig LEGO-mannen» på en av våre spesiallagde matter. Engasjementet var enormt!

						
Equinorkurs
I 2018 gjennomførte vi fire kurs (+ et kurs som en prosjektleder selv kjørte pga. lav påmelding). Equinorkursene er et særdeles godt rekrutteringstiltak, da dette gir en
starthjelp til nye
deltakende nye lag som får dekket påmelding, robot og utvidelsessett, challengesett (robotbanen) og ikke minst kurs for
veilederene. I år hadde vi mange nye byer, og det ble rift om
settene. Dette var veldig gøy for oss, da 2017 var et år med få
nye byer.

Equinorkurs i Svolvær 5. juni.

12 deltakere - ni nye lag

Prosjektlederne i byene hadde gjort en strålende jobb i forkant,
og vi holdt kurs i følgende byer:
• Svolvær (ny by) - 5. juni - 10 deltakere - 13 nye lag
• Sandefjord (ny by) - 13. juni - 22 deltakere - 15 nye lag
• Ålesund (ny by) - 22. august - 25 deltakere - 24 nye lag
• Skien (holdt kurs selv pga. få deltakere)
- fire deltakere - fire nye lag
• Agder (eksisterende by, men mange nye lag)
						
- 4. september -

2018

Andre kurs
I tillegg holdt vi kurs for lærere på en skole i Bodø kommune 4. september. Ca 30 deltakere deltok på en
workshop. Dessverre resulterte dette ikke i lag i 2018, men vi håper det kan ha vært med på å få dem med i
2019.

7 kurs

i FIRST® Lego® League

140
deltakere

65

nye lag fra kurs
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Nye byer
2018 var et svært godt år for oss! Arbeidet vi la ned i 2017 og starten av 2018 ga oss hele ni nye byer,
fem av disse i Norge og fire i Danmark.
Dessverre mistet vi også noen byer grunnet omorganisering i kommunene som første til at prosjektledelsen
forsvant. Vi endte opp med 49 byer, som er fem flere enn i fjor. Det er naturlig med utskiftninger, og vi har stort
fokus på å skape solid forankring i kommunene. Vi ser at en god forankring sikrer kontinuitet selv om noen
personer skulle forsvinne. En av turneringsbyene som ga seg i år var en av våre eldste partnere, Ballerup.
Alene hadde Ballerup over 100 lag. Målet vårt om å nå 1000 lag ble dermed vanskelig, selv om våre eksisterende og nye byer virkelig har arbeidet med rekrutteringen i 2018. Vi fortsetter arbeidet mot 1000 lag i Skandinavia i 2019.
De nye byene i år:
• Haugalandet
• Lofoten
• Sandefjord
• Skien
• Ålesund
• Fredensborg
• Hørsholm
• København
• Næstved
Vi fortsetter vårt harde arbeid for at alle barn skal ha mulighet til å være med på FLL, og satser på mange nye
byer i 2019!

Tilbakemeldinger fra de nye byene våre
Lofoten

I år kunne endelig Lofoten stille med lokal FLL-konkurranse som ble arrangert i Vågar idrettspark i Kabelvåg. 190
elever fra 5.-10. klasse deltok, og det var et fantastisk syn da alle marsjerte opp på scenen under innmarsjen til
fengende musikk med blinkende laserlys og røyk. Svært få elever hadde vært med på FLL tidligere, og selv om
mange av lagene og veilederne syns det hadde vært vanskelig underveis i forberedelsene, var de svært fornøyde
da de så resultatene av arbeidet på konkurransen. Det var mye glede og spenning, og elevene heiet på
hverandre og fikk nye venner. De aller fleste gleder seg allerede til neste år, og har lært mye både faglig og
sosialt.
Vårt tips til nye byer er at dere bør tenke nøye gjennom lokalet hvor arrangementet skal være. Det bør være nok
plass slik at elevene kan herje litt rundt. Det er en lang dag for mange av dem. En god konferansier gjør mye av
jobben, og dyktige folk på lyd og lys gjør showet til en opplevelse for både deltakere og tilskuere. Ha god plass til
tilskuerne, og prøv å ha arrangementet mest mulig samlet. Samtidig kan det være greit at det ikke er for mye lyd
i standomrpdene slik at dommerne kan høre elevene under presentasjonene.

Haugalandet

Da var årets FLL Haugalandet gjennomført. Tilbakemeldingen har vært overveldende. «Alle» var over seg av
begeistring. Fikk spesielt mye skryt for konkurransearenaen vår, som var veldig intim og stemningsfull med DJ,
tribuner, konferansier, spotlights m.m.
Forberedelsene:
Undertegnede som var 1. års prosjektleder er veldig glad for at jeg hadde med meg tre i komiteen som har vært
med i flere år tidligere.
Komiteen bestod av 4 personer inkludert meg selv.
1. Teknisk ansvarlig
2. Frivillighets ansvarlig
3. Dommeransvarlig
4. Prosjektleder
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For første gang ble det arrangert FLL-konkurranse i Lofoten. Hele 190 elever deltok på arrangementet i Vågar Idrettspark i
Kabelvåg.

Vi ble tidlig enige om å gå for maksimalt 16 lag. Vi ble også enig om å prøve å få til FLL Jr. med maksimalt 10
lag.
Vi var tidlig ute med å få tak i lokaler. Her fant vi en skole med dobbel gymsal og god plassering av klasserom
og kantine. Valget falt på Stangeland Ungdomsskole i Kopervik, Karmøy. Dette lokalet lar seg lett utvide om
påmeldingen skulle øke de neste årene.
Økonomi:
Prosessen med å få tak i samarbeidspartnere gikk veldig greit. Vi fikk ganske fort på plass det vi hadde budsjettert takket være Equinor, Tekna, en lokal Karmøy bank og flere kommuner. Komiteen ble enige om å sette av
30.000 kroner som skulle tilbakebetales fordelt på deltagende lag. Dette for å prøve å øke rekrutteringen. Det ble
kun 10 lag som deltok i FLL. Det ble ingen lag i FLL Jr.
Rekruttering av lag:
Her ser vi at vi har et forbedringspotensiale. Det ble bare 10 påmeldte lag, hvor 9 møtte opp. Prosjektleder deltok
og fikk holde innlegg ved ett skoleeiermøte (Nord Rogaland) og to rektorsamlinger i Karmøy Kommune. I tillegg
sendt vi ut invitasjoner og purringer til alle skolekontorene i regionen vår (totalt 10 kommuner). Til neste år ser vi
på muligheten for å ta med et lag og robot/prosjekt og besøke noen skoler for å snakke om og
demonstrere konseptet.
Frivillige:
Her utfordret vi en 9. klasse m/ foreldre på Stangeland Ungdomsskole til å stå for rigging og rydding mot at dem
fikk alle inntektene fra kiosken.
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Astroburgerne fra Svolvær skole.

Etter arrangementet:
Vi valgte å sponse vinnerlaget med 5.000,- kroner til reisekassen. Det vil bli holdt et evalueringsmøte i komiteen.
I tillegg ønsker vi å kontakte kontaktpersonene fra lagene for å prøve å få en tilbakemelding på hva dem likte
best og hva som kanskje kan gjøres enda bedre.
Komiteen er veldig lysten på å arrangere dette igjen til neste år. Noen i komiteen som lurte litt på om vi skulle gå
for Skandinavisk finale også :-O Det får vi eventuelt komme tilbake til, he he…
Det er allerede kommuner som har sagt seg villig til å være samarbeidspartnere med oss igjen til neste år.
Opplevde ellers at det var nyttig å delta på prosjektledermøtene hvor jeg fikk høre litt fra andre hva som hadde
blitt gjort. Hva som fungerte og ikke.
Var mye bra materiell og verktøy på hjernekraft.org siden som kunne brukes.

Fredensborg

Projektledergruppen startede med at afsøge mulighederne for inspirationskurser til vejledere (lærere). Vi lavede
4 information/inspirations møder et på Teknisk museum de andre på værtsskolen.
Til fremlæggelserne var der for nogle grupper tvivl om tidsfordelingen mellem markedsføring, teknologi og
projekt
Dagen forløb med hjælp fra store klasser på værtsskolen. De løste uafhængigt af projektledergruppen følgende
opgaver: Frokost til deltagere, kantine til besøgende, beværtning af dommere og vejledere, opsætning af
øveborde, ndrettede legerum og lavede konkurrencer.
Organiseringen og planen for dagen var en udfordring, for at tilgodese pauser og ikke overlap af præsentationer/
præstationer. På konkurrencedagen havde projektledergruppen havde travlt med optælling/indtastning af point
m.m. Lokalt havde vi problemer med netværket så opdateringer på iPad og hjernekraft gik langsomt.
Dagen gik fantastisk!
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«Å velge å ta en
klasse med i et
prosjekt som FL
L er svært verd
ifullt.
Ikke bare fordi
fokus på realfa
g er viktig,
men fordi eleven
e erfarer at real
fagene
dreier seg om m
er enn det som
står i
lærebøkene. De
t er verktøy som
kan
brukes for å få
magiske ting til
å
sk
je!»
Eirik Jåtten (40)
, rektor ved
Revheim skole
i Stavanger
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Scandinavian Innovation Award på Rotvoll 12. februar 2018.

Nye prosjekter
Scandinavian Innovation Award (SIA)
12. februar piloterte vi det første FIRST® LEGO® League Scandinavian Innovation Award-arrangementet i
Skandinavia.
Arrangementet har som mål å sette fokus på lagenes prosjekt og deres innovative løsninger på problemer
innenfor årets tema. 10 av de beste løsningene i Skandinavia ble invitert til arrangementet som ble holdt på
Equinors forskningsstasjon på Rotvoll, hvor FIRST Scandinavia ble stiftet i år 2000.
Programmet for dagen så slik ut:
09:00 Offisiell åpning og presentasjon av jury, mentorer og lag
09:30 Workshops med mentorer i standområdet
11:00 Foredrag med Ungt Entreprenørskap
11:30 Felles lunsj
12:00 Presentasjoner for jury
13:30 Pause og rydding av stands
14:00 Fysikkshow med Selda Ekiz
14:30 Avslutningsseremoni
Selda Ekiz var konferansier for dagen og bandt de ulike delene godt sammen.
Juryen besto av:
• Bernt Nilsen (Datakortet AS/Norsk Test AS og tidligere dommer i Global Innovation Award)
• Christian Collin-Hanssen (Equinor)
• Berit Leitvoll (Innovasjon Norge)
• Otto Scharff (Patentstyret)
• Frank Batey (Trondheim kommune, vann og bydrift)
Mentorene var mastergradsstudenterve Enteprenørskap, innovasjon og samfunn ved NTNU.
Equinor var sponsor for arrangementet og var også med i deler av utviklingen av konseptet. De bidro solid
med markedsføring.
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Lagene forsket på:
Land

By

Lagnavn

Løsning

Norge
Gjøvik
Team Splash
				

Microfilter for å fange opp mikroplast fra
vaskemaskiner

Oslo
Aqua Ducks
Norge
				
				

Vannrensing. “Levende biofilter”
(algefilter, polyesterfilter, UV-filter)
- sugerørteknologi

Norge

Salten

Septem

Fosfat som skal hindre næringssalter i vann

Norge

Trondheim

Team Electronic

Robot som skal tette rør

Sverige
Stockholm
Vallatorpsskolan 9B
				
				

Mawee - en løsning som gir vann til de som ikke
har - duk som samler opp dugg - forbedring av
løsning

Danmark
Billund
Team Watermelon
The saltet trout - skal rense saltvann til ferskvann
				
- inspirert av osmose
		
Danmark
Herning
Team Fed Ged
Mølle i vannrør/utløp som skal gi energi 				
minikraftverk
		
Danmark
Sorø
Team Smarties
Ny merkeordning - Watermark - tipser forbrukerne
om hvor mye vann som er brukt i produksjonen.
				
App
				
					
Danmark
Aalborg
Microtaps
Microfilter for å filtrere ut plast i drikkevann
Skandinavisk finale

Sverige

Vallatorpskolan 9A

1. pris

DripSaver - vannbesparing

1. pris

3. pr

2. pris
1. pris
3. pris

2. pris

Stjernskuddprisen

2. pris

1. pris
Vallatorpsskolan 9A

Stjernskuddprisen

2. pris

3. pris

Team Splash

3. pris

Stjernskuddprisen

Stjernskuddprisen

Microtaps

Team Electronic

Alt i alt var det et vellykket arrangement med veldig tilfredse deltakere. Vi er svært fornøyde med å ha fått satt
økt fokus på forskningsdelen av FLL, og ser frem til å løfte arrangementet ytterligere i 2019.

25

Ny Web
1. februar lanserte vi nye Hjernekraft. Siden er bygget opp i et helt nytt system, der den både har blitt
modernisert, responsiv og ikke viktigst av alt: tilpasset våre brukere.
Nå skal brukerne lett kunne navigere seg rundt alt etter hvilken rolle de har; lag, veileder, sponsor, nysgjerrig
osv. Man kan også velge mellom å lese om FLL og FLL Jr. og begge sidene er likt bygget opp og derfor lett
gjenkjennbare.
Selv om weben ble lansert 1. februar, var det mye som gjensto etter den tilsynelatende så ferdig ut for våre
brukere. Våren og høsten gikk med til videre utvikling av spesielt innlogging og scoring og vi gjennomførte
over 40 testturneringer for å gjøre systemet mest mulig robust for turneringene som gikk av stabelen 10.
november. Vi testet mye internt, i tillegg til at alle byene fikk mulighet til å være med å teste. Byene som fikk
testet i forkant, opplevde systemet som svært godt på turneringsdagen.
Vi hadde også opplæring av prosjektlederne på prosjektledermøtet. Der opplevde vi en del større utfordringer,
som ble tatt hånd om underveis og i etterkant.
Det å drive webutvikling med et så skreddersydd system er både hardt arbeid, frustrerende og spennende. Vi
har hatt mange fysiske møter, samt webmøter, og det krever mye å komme i havn.
Alt i alt er vi nå fornøyde med resultatet! Vi kommer likevel til å bruke de neste to årene på å finpusse og gjøre
weben mer brukervennlig og ikke minst ta i bruk mer video og animasjoner.

FIRST® LEGO® League Jr. Discovery
Høsten 2018 startet vi et samarbeid med FIRST i USA og LEGO om å pilotere et helt nytt konsept som
heter FIRST LEGO League Jr. Discovery.
Dette er et program som er utviklet for barn i alderen 4-6 år, og er bygget opp på samme måte som FIRST®
LEGO® League Jr. (6-9 år). Gjennom bruk av DUPLO som verktøy vil barna lære om realfag og teknologi på
en spennende og engasjerende måte. Konseptet er helt nytt, og Norge er et av de første landene til
piloterer FLL Jr. Discovery.
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Det vil komme et nytt oppdrag hvert år med samme tema som FLL og FLL Jr., og barna vil arbeide med
meningsfulle utfordringer fra den virkelige verden. Gjennom arbeidet med FIRST® LEGO® League Jr. Discovery
vil barna delta i lekende læring hvor de får utvikle sin naturlige nysgjerrighet, kunnskap og sine læringsvaner.
Det er også fokus på ferdigheter som utholdenhet i oppgaveløsning, samarbeid, og å bruke det de allerede
har lært til å løse nye utfordringer (tilpasse kunnskap til nye situasjoner), og ikke minst gi barna gode
opplevelser knyttet til læring.
Vi vil svært gjerne nå ut til flere barn og unge med spennende realfagsaktiviteter, også de yngste. I først
omgang tester vi ut dette programmet med 20 lag fra forskjellige barnehager.
Forberedelsene har vi gjort i 2018, og vi gleder oss til å se resultatet i 2019.

Økt fokus på sosiale medier og markedsføring
Vi har fortsatt å holde trykket oppe på markedsføring og aktiv bruk av sosiale medier. I mai var vi på
kurs i annonsering i Google Adwords og Facebook.
Dette fungerte godt, men vi ser at det er spesielt Facebook som gir oss god rekkevidde og engasjement. I vår
og i høst har vi kjørt flere ulike typer annonsering på Facebook, og rettet annonser mot både våre egne følgere
og mot et speilet publikum av de som allerede følger oss. Vi arbeider aktivt med å få flere følgere og å skape
nytt og godt innhold.
Vi har også løftet kvaliteten, der teamet av grafikere har fått ta større del av ansvaret for innhold. Det har ført
til bedre bildebruk, samt produksjon og deling av flere filmer. Vi har laget flere typer filmer:
• To rekrutteringsfilmer - med intervju av deltakere og veiledere om hvorfor man skal være med på FLL.
• En rekke animerte tutorialfilmer for hvordan man kommer i gang med og gjennomfører FLL.
• Animerte tutorials for den nye weben.
Vi har også fokus på å tenke fremover. Materiale som skal brukes i 2019, må innhentes i 2018. Vi har brukt
den skandinaviske finalen godt, der vi hadde en person dedikert til denne oppgaven (både bilder og film).
Facebooksiden FIRST LEGO League Scandinavia har vært under spesielt fokus. Høsten har vært god, der vi
har hatt svært god vekst i antall følgere. 7. desember november 2017 hadde vi 4180 følgere, mens vi 7.
desember 2018 hadde 4875 følgere, en økning på 15 prosent.
Vi har uten tvil flere som starter å følge siden enn som slutter. De aller fleste som liker siden er organiske
følgere.
Hovedvekten av engasjement fra våre følgere skjer naturlig nok på høsten. Det er også da vi legger mest
innsats i innhold.
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Noen av våre best likte innlegg

8. august

31. august

24. august

21. november

30. november

Opplæringsvideoer
Til årets
oppdragslipp
ønsket vi å gjøre
informasjonen mer
tilgjengelig for lag
og veiledere som
deltok for første
gang. Løsningen
ble fire opplæringsvideoer.
Den første videoen
«Hvordan komme
i gang med FIRST
LEGO League» ble
lansert 10.
september og fikk
over 4000 visninger.
Etter at oppdraget hadde blitt lanserte publiserte vi de tre resterende videoene etter hverandre i løpet av prosjektperioden. Det var «Hvordan jobbe med årets oppdrag», «Hvordan bruke veileder- og lagsidene» og «Snart
turnering».
Vi er svært fornøyd med videoene og hvordan de ble mottatt.
Du kan se videoene på vår facebook-side og youtube-kanal.
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Skandinavisk finale
På hver av de 49 regionale turneringene ble det kåret en Champion-vinner. Disse ble invitert til den
skandinaviske finalen som i år ble arrangert i Equinors lokaler på Fornebu 3 uker senere - 1. desember.

Prosjektgruppe
Prosjektleder
Mariann Johnsen		
FIRST Scandinavia

Hoveddommer
Silje Kumeus			
FIRST Scandinavia

Arena-ansvarlig
Ingvill Berg			
FIRST Scandinavia

Arena ansvarlig
June Navjord Moltubakk
FIRST Scandinavia

Lagansvarlig
Monicha olsen			
FIRST Scandinavia

Teknisk ansvarlig
Ole Morten Mortensen		
FIRST Scandinavia

Logistikkansvarlig
Solrunn Lian
FIRST Scandinavia

Grafisk produksjon
Stian A. Olsen
FIRST Scandinavia

Dommerne i finalen

Hva hadde vel Skandinavisk finale vært uten våre fantastiske dommere? Vi hadde i år 53 dommere i FIRST®
LEGO® League og to dommere i FIRST® LEGO League Jr. Dommerne våre var engasjerte personer fra ESA,
næringsliv, skoler og kommuner, prosjektledere, sponsorer og ikke minst har vi flere dommere som kommer
igjen år etter år etter år. Selv om de fleste dommerne var norske, var vi veldig heldige som også hadde flere
dommere fra de andre skandinaviske landene. For lagene er det fint om de møtes av en dommer fra sitt land.
Vi hadde totalt 13 dommergrupper, fire i prosjekt, fire i teknologi, fire i markedsføring og kjernevedier (som ble
dømt sammen) og banedommerne. I tillegg hadde vi fire flotte resettere som hjalp til med å klargjøre banene
mellom robotkamper.
I år var det jo ny web med nytt scoringssystem, men dommerne tok dette på strak arm, og både scoringen
underveis og dommermøtene med fordeling av priser gikk veldig fint med gode prosesser!
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FIRST Lego League champions NXT EV3lution fra Danmark.

Pris		
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Vinner

Land

By

Nominerte

FIRST® LEGO®
NXT EV3lution
DK
Billund
League Champion				

NXT EV3lution, NoTcrackers, 		
Team Cosmos,

Kjerneverdiprisen
NoTcrackers
SE
Skåne
					

NoTcrackers, De utrolige 6,
Team Cosmos, eMPaTi, R2D2

Markedsføringsprisen
Spacebots
SE
Göteborg
2.plass				
					
Markedsføringsprisen
De utrolige 6
DK
Roskilde
1. plass				
					

De utrolige 6, SpEcTrUM
Team Fed Ged, Team Cosmos,
Spacebots

Teknologiprisen 2. plass
NXT EV3lution
DK
Billund
					
Teknologiprisen 1. plass
RoboVikings
NO
Oslo
					
					
Prosjektprisen 2. plass
NoTcrackers
SE
Skåne
					
Prosjektprisen 1. plass
Team Cosmos
NO
Finnsnes
					
Robotkonkurransen 2. plass Team Gosen
NO
Stavanger

NXT EV3lution, NoTcrackers
RoboVikings, De utrolige, De
Rundtossede Raketter		

Robotkonkurransen 1. plass

RoboVikings

SIA-Nominasjoner
		

Young lego friends
Team Fed Ged

NO

Oslo

Kometkameratene, Agder
Team Cosmos, Young lego friends,
NoTcrackers				

Programmet
Fredag 30. november
13.00-15.00
Lag henter sine adgangsarmbånd
15.00		
Arenaen åpner - lagene klargjør standområdet sitt
17.30-19.30
Dommeropplæring FLL
17.30-18.00
Veiledermøte FLL Jr.
Veiledermøter FLL
19.00-19.30
18.00-19.30
Get-together inkl. bespisning for lagene på arena
Arenaen stenger
20.00		
Lørdag 1. desember
Arenaen åpner
08.00		
FLL Jr. dommeropplæring
08.15 - 08.45
Åpningsseremoni
09.00 		
FLL Jr.-presentasjoner starter
10.00		
10.00		
FLL-presentasjoner og robotkamper starter
11.00 - 14.00
Lunsj
12.00 - 12.30
Avslutningsseremoni FLL Jr.
14.15 - 15.00
Avsluttende dommermøte
Finalene starter (kvart, semi og finaler)
14.55		
Avslutningsseremoni FLL
16.15		
Arenaen stenger
18.00		
Taco-buffet på Quality Hotel Expo
18.30-20.00

Økonomi

Det var ikke en enkel oppgave å få sponsorer til den skandinaviske finalen da den ble holdt i Equinors lokaler.
Equinor stilte heldigvis med mye midler og proffe leveranser, men økonomisk ble det ikke et overskuddsprosjekt for oss. Likevel fikk vi et fantastisk arrangement med fine rammer, og så skal vi jobbe med den
økonomiske modellen for finalen i årene som kommer!
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Presse
I 2018 hadde vi utrolig mange presseoppslag rundt FLL, både i radio, TV og aviser. Veldig mange lokale
medier laget saker på sine lokale lag, og FLL ble godt profilert i aviser, magasiner, radio og TV.
Spesielt gøy var det at TV2 tok turen til Fornebu og sendte direkte fra finalen også i år! I tillegg laget de
et innslag som ble vist på 21-nyhetene.

TV2 Lorry

Akershus
Amtstidene

Hamar Arbeiderblad

Norsk romsenter

Drammens Tidene
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iTromsø

Oppsummering
2018 har vært et år fylt med god driv og positive resultater. Spesielt har arbeidet med nye byer gitt
uttelling, i det vi fikk ni nye byer i 2018. Det er vi veldig fornøyde med.
Vi ser at rekrutteringsreiser, kurs for nye veiledere og ikke minst tett oppfølging av nye byer er viktig. Det er i
relasjonen mellom mennesker det magiske skjer, og vi er opptatt av en god relasjon til våre
samarbeidspartnere, prosjektledere, veiledere, lag og sponsorer - ikke bare på mail, men også gjennom
fysiske møter.
2018 ble også året der vi piloterte Scandinavian Innovation Award-arrangementet. Det å også sette fokus på
innovasjon og skaperkraft hos våre deltakere har vært veldig spennende, og vi har lært mye som vi skal ta
med oss på veien videre. Fokuset på innovasjon også blant barn og ungdom blir bare viktigere og viktigere, og
vi mener at ved å løfte denne delen av FIRST LEGO® League, er det enda flere som vil få øynene opp for det
unike prosjektet FIRST LEGO® League faktisk er.
I løpet av de neste to årene, skal ny læreplan innføres i Norge. Nøkkelord som dybdelæring, kreativitet, skaperglede, engasjement, innovasjon, samarbeid, programmering og bærekraft er sentrale, og det er jo nettopp
dette FIRST LEGO® League handler om. Når vi vet at utviklingen går i et høyt tempo, og at mange av våre
barns arbeidsplasser ennå ikke er skapt - ja, da blir det viktig å lære elevene problemløsning og legge til rette
for kreativitet og innovasjon!
Med det, takker vi for et fantastisk år og ser frem til 2019!
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Sponsorer
Stiftelsen FIRST Scandinavia støttes økonomisk av bedrifter og offentlige myndigheter. Følgende sponsorer
gjorde FIRST LEGO League mulig i Skandinavia 2018.

Hovedsponsor Equinor er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på mer enn 40 års
erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender de teknologi og nyskapende forretningsløsninger
for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Equinor har hovedkontor i Stavanger, om lag 23.000
ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.
Equinor er, gjennom Morgendagens Helter-programmet, hovedsponsoren til FIRST LEGO League (FLL), og ved
å støtte FLL ønsker Equinor å inspirere unge mennesker over hele verden til å bli interessert i vitenskap, teknologi og forskning.
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Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 67 000 medlemmer med
masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser.
For Tekna er det viktig å være en aktiv pådriver og bidragsyter i arbeidet med å formidle realfagenes betydning
for fremtidig verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Tekna støtter FIRST LEGO League i regi av sine lokale
Tekna avdelinger.

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert
fram. De skal utvikle gode vegsystemer som alle kan bruke, der transporten ikke fører til alvorlig skade på
mennesker eller miljø. Dette bidrar til å oppfylle mål som å utvikle næringslivet, øke menneskenes muligheter
for å delta i samfunnslivet og gi bedre livskvalitet.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring, og er
underlagt Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet støtter FIRST LEGO League som ett av mange
tiltak for å motivere barn og unge til å velge realfag.

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som arbeider for rammebetingelser
som styrker kraftnæringens lønnsomhet og konkurranseevne. Organisasjonen har 280 medlemsbedrifter som
produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen og
dekker ca 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge. Energi Norges visjon er bedre klima, sikker forsyning og
grønn vekst
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