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Inventor Kids representerar Övik i FLL 2008
Just nu satsar ett tiotal killar på Husumskolan för fullt, för att deltaga i en tekniktävling
för barn: First Lego League 2008. Som enda lag från Örnsköldsvik ska de tävla mot
andra lag från länet om en plats i den Skandinaviska tävlingen i Danmark.
Förberedelserna för den första deltävlingen som går av stapeln på Technicus i
Härnösand är i full gång. Tävlingen är uppdelad i tre delar; Bygga och programmera
en LEGO-robot, utföra en teoretisk forskningsuppgift och skriva loggbok under den
åtta veckor långa tävlingsperioden.
Just nu byggs det för fullt på legoroboten, för att den ska kunna utföra så många av
de bestämda uppdragen på robotbordet som möjligt. Här gäller det verkligen att
tänka till och få roboten att fungera både smidigt och snabbt.

Albin von Ahn och Daniel Ringlöv, två av deltagarna i Inventor Kids funderar på robotens funktioner.

Killarna söker fakta om vårt klimat och hur klimatförändringarna eventuellt kommer
att påverka närmiljön. Besök och hjälp av "experter" gör att det är lättare att hitta
fakta och kanske till och med en lösning på problemet de valt.

Under hela projektperioden dokumenterar laget det som händer genom att
exempelvis fotografera och föra loggboksanteckningar. Resultatet av detta kommer
att blir en Powerpointpresentation som de kommer att visa upp på tävlingsdagen.
Sponsring från både lokala företag och föreningar i Husum gör att detta projekt är
möjligt och det är vi mycket glada för.
Arbetet pågår för fullt och det är med spänning vi närmar oss tävlingsdagen, som går
av stapeln den 8 november på Technicus. Där kommer det att bli både robotrace,
klimatredovisningar och en Rap om granbarkborren. Så håll tummarna för Inventor
Kids och blir det inte vidare resa till Danmark, så lärde vi oss i alla fall mycket och
hade roligt under resans gång.

Thomas Birkö visade oss på förändringar som skett bland växter och djur i vår närmiljö.

http://nara.allehanda.se/nara/pezzack

