Inventor Kids vann regionsfinalen i Härnösand!
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Inventor Kids med sina pokaler som de vann i Härnösand.

Inventor Kids som representerade Husumskolan i First Lego League 2008 i
Härnösand vann hela tävlingen! De ska nu åka till Kongsberg i Norge för att
delta i den Skandinaviska tävlingen.
Tidigt på lördagsmorgonen samlades åtta elever, två lagledare och några föräldrar för att
åka iväg till Härnösand. Där de elever som haft First Lego League som ämne på elevens
val, skulle visa upp sina kunskaper i regionsfinalen, som gick av stapeln på Technicus och
i Teatern.
De framförde sina teoretiska och tekniska demonstrationer inför domare, där de bland
annat berättade om klimatet i Husum, läste en rap om granbarkborrar och visade sin
egenproducerade film.
Efter det fick de även tävla mot andra lag i robotracet, där de skulle utföra så många
uppdrag som möjligt på 2 1/2 minut.
Prisutdelning.
Sedan var det dags för prisutdelning. Först fick alla deltagarna mottaga en medalj och
sen skulle de sju pokalerna delas ut. Spänningen var i topp när prisutdelningen började!
Husumeleverna vann Insiktspriset, som ett tecken på att de genom sina studier och
presentationer visat att de förstått de olika problemställningarna i samband med årets
uppdrag. Samt att man också bedömde den loggbok, eleverna gjort under arbetets gång.
Sedan blev de också utsedda till vinnare av hela regionsfinalen och fick mottaga den
stora pokalen.
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.

Skandinavisk final i Norge.
Nästa delfinal äger rum i Kongsberg i Norge, dit eleverna kommer att åka den 28-30
november för att visa upp sitt arbete.
Det som gladde oss lagledare och föräldrar som hade turen att få vara med i Härnösand,
är på det sätt eleverna representerade laget och Husumskolan. De var trevliga, glada och
föregick med ett gott exempel, ex när de som första lag, tackade domarna genom att ta i
hand.
Nu väntar ytterligare träning och trimning av roboten innan vi drar iväg till Norge!
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Jonas Svedberg redovisar om klimatet.
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Albin Eriksson får medalj, för deltagande i FLL.
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