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”Hvert år er det en fornøjelse og meget inspirerende at opleve elevernes engagement, 
faglige evner og deres forståelse for samarbejde. Min indsats som dommer er derfor 
altid en stor glæde.”

Henrik Olsen, Lektor på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet



FLL-dommere – ikke som andre dommere!              
Som FIRST® LEGO® League-dommer får du mulighed for at møde børn på en hel 
speciel måde. Til forskel fra andre dommersituationer skal man i FLL kommunikere 
med deltagerne. I dette projekt findes der intet facit, idet børnene selv har defineret en 
problemstilling. På turneringsdagen skal de præsentere deres løsning for dommerne.
I dette hæfte finder du en kort information om dommerrollen i FIRST® LEGO® League. Alle 
dommere vil få nødvendigt materiale og oplæring før turneringerne.

Turneringer med mere end 18 hold: 
1.  Projektprisen    1. plads
2.  Projektprisen    2. plads

3.  Teknologiprisen  1. plads
4.  Teknologiprisen  2. plads

5.  Robotkonkurrenceprisen  1. plads
6.  Robotkonkurrenceprisen  2. plads

7.  Markedsføringssprisen  1. plads
8.  Markedsføringssprisen  2. plads

9.  Kerneværdiprisen
 
10. FIRST® LEGO® League Champion  

Turneringer med op til 17 hold: 
1. Projekt prisen
2. Teknologiprisen
3. Robotkonkurrenceprisen 1. plads
4. Robotkonkurrenceprisen 2. plads
5. Markedsføringssprisen
6. Kerneværdiprisen 
7. FIRST® LEGO® League Champion  

Ved den Skandinaviske Finale uddeles priserne 
som i model 1.

Den fornemste pris, Championprisen, vindes 
af det hold, der sammenlagt er stærkest i alle 
kategorierne 
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• Banedommere • Teknologidommere • Projektdommere
• Markedsførings og Kerneværdidommere • Desuden udnævnes der en hoveddommer

• Banedommerne har ansvaret for bedømmelsen på robotbanen. Dommerne giver 
holdene point for udførte opgaver under robotkørslerne.

• Teknologidommerne bedømmer robottens design og programmering. De har også 
fokus på, hvordan holdene har løst den taktiske del af robotløbet.

• Projektdommerne bedømmer holdenes fremlæggelse af deres projekt.

• Markedsførings og Kerneværdidommere bedømmer hvordan holdene dels har 
præsenteret sig: som gruppe og holdets arbejde, samt hvordan holdet har samarbejdet.

• FIRST® LEGO® LeagueChampion - prisen bliver bedømt efter resultaterne fra alle 
kategorier Husk - at holdene, som vurderes i forhold til FIRST® LEGO® League
Champions – prisen, skal have indsendt ”Projektindleveringen”.

Det er vigtigt, at hver af dommergrupperne lægger en fælles strategi for bedømmelsen. 
Der uddeles et dommerskema, der skal opfattes som et hjælpeskema under 
vurderingsprocessen.

Der er (normalt) en hovedbanedommer, og en hoveddommer. Hovedbanedommeren 
har det overordnede ansvar for bedømmelsen på robotbanen. Hoveddommeren har det 
overordnede ansvar for alle bedømmelserne, og han/hun afgør eventuelle diskussioner 
og uklarheder.

Dommerne deles i fire forskellige grupper:



Vigtigt!
Vi ønsker, at deltagerne skal få en positiv oplevelse ved mødet med dommerteamet.
Derfor er det vigtigt, at dommerne:

• møder børnene med smil og et åbent sind
• viser interesse og engagement, når holdene præsenterer deres løsninger
• tager børnene alvorligt og møder dem, som om de var professionelle.

Det er vigtigt, at dommerne går rundt på turneringsområdet og dermed får indtryk
uden for dommerrummet, samt at man henter “input” fra de flyvende dommere.
Dette gøres mest enkelt ved at aftale, hvordan man kan afløse hinanden undervejs.
Hver enkelt dommergruppe, der har ansvaret for de forskellige priser, står for uddelingen af
pokalerne og medaljerne. De hold, der vinder priser, får en LEGO pokal. Alle børn, også de som
ikke har vundet en pris, får en FIRST® LEGO® League medalje.

Tre hold nomineres til hver pris. De nominerede hold nævnes under præmieuddelingen, før
vinderen kåres.

Teknologiturneringen FIRST® LEGO® League arrangeres med støtte fra erhvervslivet.
Personalet på turneringsdagen er baseret på frivillige hjælpere, deriblandt også dommerne.

FIRST Scandinavia takker alle, som tager sig tid til at deltage i det frivillige arbejde og bidrager
til at realisere FIRST® LEGO® League i Skandinavien.

Stiftelsen FIRST Scandinavia (www.firstscandinavia.org) har ervervet retten til å organisere FIRST® LEGO® League turneringer i Skandinavia. FIRST® LEGO® League og FLL 
varemerkene tilhører stiftelsen FIRST (New Hampshire, USA) og LEGO gruppen. Disse varemerker er brukt her med spesiell tillatelse.
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