CRAFTværk
- Knæk koden til skolens
nye Makerspace
Dato: 6. juni kl. 11.00 - 15.00
Sted: Trekroner forskerpark 3, 4000 Roskilde
Der er få parkeringspladser, så kom meget gerne med offentlig transport - brug Trekroner
station.
Tilmelding senest 28. maj på dette link

Program
11.00 - 11.10 Velkomst
11.10 - 12.00 Speed-talks a 15 min.
1. Anvendelse af makerspace-teknologier i et elevperspektiv. Herunder
erfaringer med at kaste sig ud i designprocesser
v. Elever fra Vallensbæk kommune
2. Nu har vi prøvet at købe IWB og iPads før vi har forholdt os til, hvad målet
var! Har vi lært af det eller køber vi nu også MakerSpaces uden mål og
retning?
V. John Klesner, Formand for Danmarks it- og medie vejlederforening, (Online indlæg)
3. Erfaringer i forbindelse med opstart og afvikling af maker-aktiviteter i
grundskole, ungdomsskole og gymnasiet. Eksempler på
undervisningsforløb og projekter, der involverer makerteknologier og et
bud på, hvad der virker og hvad der ikke virker i praksis.
V. Martin Lilliendal Hansen / Guldastronaut
12.00 - 12.45 Frokost
13.00 - 15.00 Workshop: Få inspiration og vejledning til hvordan I konkret på jeres
skoler eller kommuner kan arbejde med Makerspace.
Via CRAFT modellen kommer I igennem et speed-CRAFT forløb og får selvfølgelig et
produkt med hjem
Undersøge: I gang med Makerspace?  v. Tom Stub
Christiansen & Helle Damgaard Melin, Professionshøjskolen

Absalon:
Tom og Helle fortæller om Makerspace og hvordan, man kommer godt fra start.
Herunder vil de dele deres erfaringer i forhold til at planlægge et godt makerspace.
Hvilke vigtige overvejelser skal I gøre jer, når I planlægger jeres makerspace, så I
kommer i gang på en måde, som passer til netop jeres skole?
Skabe: Lav Makerspace-planen
Grupper opdelt efter hvor langt man er med Makerspace, bruger den
indsamlede viden og tilknyttede eksperter til at skabe et forslag til et lokalt
Makerspace

Handle: Pitch din idé
Grupperne laver et kort pitch, både på video og i plenum så vi alle kan
få ideérne samlet ind og inspirere hinanden.

15.00 Tak for i dag!

Løs rebussen og vind en sjælden CRAFT kop! Der trækkes lod mellem de indsendte
forslag - send til craft@stil.dk
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