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Inventor Kids vann regionfinal
Inventor Kids från Husum som var med i regionsfinalen av FIRST LEGO League
Champions i Härnösand tog storslam. De vann tävlingen och kommer nu att fara till
Kongsberg i Norge för att tävla i den Skandinaviska finalen som avgörs där den
28-30 november. De vann även första pris i Insiktspriset.

Första presentationen för domarna var den teoretiska: Inventor kids hade tagit reda
på hur klimatet var förr, idag och hur man tror att det ska bli i framtiden. Utifrån de
tänkta klimatförändringarna skulle man ta reda på ett problem som skulle kunna
uppkomma i vårt närområde. Eleverna valde Granbarkborrar som ett tänkbart
problem. De skulle även komma på en lösning på problemet och valde att bygga en
barkborrefälla.
De fick berätta om hur klimatet var förr, idag och framtidsvision för Husum, framföra
en egenskriven text/rap om barkborrar där problem
och fakta var inbakat, redovisa sin fälla ochvisa en
dvd-film om barkborrar, som de själva har gjort och är
skådespelare i.

Här framför ungdomarna sin
barkborrerap

Här är lagets LEGO-robot

Andra presentationen för domarna var den tekniska: när lagen visar upp sin robot
och berättar om varför den ser ut som den gör, hur den fungerar och hur vi har tänkt
med programmeringen.
Det första priset som delades ut var insiktspriset (Detta pris går till det lag som
genom sina studier och presentationer visar att de verkligen har förstått de olika
problemställningarna i samband med årets uppdrag). Inventor Kids tog hem priset..
Sedan delades 5 andra priser ut, som vanns av olika lag: robottävlingens första och
andra pris, teknikpriset, samarbetspriset och profileringspriset.
(FLL-turneringens förstapris går till det lag som på ett entusiastiskt sätt visar hur
roligt, lättillgängligt och värdefullt teknik och vetenskap är och med sin starka insats
på alla områden uppfyller visionen med FIRST LEGO League).
När sedan Inventor Kids ropades ut som segrare var lyckan fullkomlig och vi både
skrattade och grät av lycka!
Hem och skola i Husum, Alenius Inc, GFG:s framtidsgrupp och Suwe var de
sponsorer som gjorde tävlingen möjlig för oss!
Eleverna som har deltagit i projektet, har haft detta som ett elevens val och går i
klasserna 4-6. Deras namn är: Albin von Ahn, Folke Domeij, Daniel Ringlöv, Jonas
Svedin, Fadi Marouki, Tobias Jonsson, Zakarias Brandt, Albin Eriksson, Viktor
Edlund och Simorn Nordgren. Lagledare har varit Gabriella Brandt och Siw Wiberg.
Tyvärr kunde inte Simon Nordgren och Albin von Ahn vara med i Härnösand utan vi
fick klara oss på åtta barn.
Text: Gabriella Brandt

http://d1.allehanda.se/nara/index.php?sida=nara.asp&pnr=&param=sidnr=1%ArtId=5369%sok=
%kategori=40$Art_5369

Här framför ungdomarna sin barkborrerap.
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Här är vinnarna och deras lagledare.

Roboten som Inventor Kids byggt.

