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Make it happen

Make it taste

Make it move

belöning: 
konsert AMB

MAKER TOUR - 
MOT NYA HÖJDER belöning Kronoberg: 

Science outreach Make space
belöning Kronoberg: 

Science outreach

u träff Lnu
    utbildnings-
    förvaltningen 
    & rektorer

u konceptet
    presenteras

u skolgrupp
    bildas

u besök och samarbete 
    Braås skola & Volvo

u förtruppen ASE
    studiebesök

u workshop Lnu,
    närigslivet etc. 
    (bl.a. Tekniska Museet)

u kontakt med
    Tina Thörner

u 24 november Växjö:
    samarbete med Tekniska Museet initieras

u möte Växjö
    bibliotek

u kontakt
    Folkuniversitetet (SFI)

u kontakt
    The Bridge

u workshop
    drop-in mässa

u utställning Toy Tech
    initierad

u samtal med
    IKEA

belöning: Makerbuss

u Mia Lexert
    Växjö C:O
    innebandy VM

u sammartbete med
   AMB börjar

u besök av
    Steve Angelo
    - prisutdelning
    Potonjärpriset

Make sound happen

u kontakt med
    Funkibator: Science gym

u utställning Toy Tech invigs

u Tekniska Museet
    inviger I’m Alive:
    lovar att den ska komma
    till Kronoberg  

u initierar samarbete
    med NIBE Markaryd

u programmeringsworkshop
    på Toy Tech 

u samtal med
    Fortnox Arena

u möte med
    Huseby & 
    I’m Alive
    (Kulturparken
     Småland)

u samtal med
    Nobelmuseet

u samtal med
    PM & Vänner

u kontakt med
    idrottsvetenskap Lnu 

u studiedag i
    Markaryd (NIBE)

u samtal med
    konstutställningen
    på Huseby
u första möte
    med Röda Korset:
    I’m Alive

u workshop med
    lärare på 
    PM & Vänner 

u deltagande på
    museernas vårmöte 

u föreläsning MNH
    NO-biennalen
    Kristianstad

belöning: 
Science gym

u föreläsning med
    Carolina Klüft

u Huseby
    lärarhandledning

u besök på
    Nobelmuseet

u kontakt med
    Folkuniversitet för
    Huseby

u utställning
    I’m Alive byggs

Make it flow

u utställning Teknik nu, då
    (I’m Alive) invigs

u uppföljning
    Science gym &
    Generation Pep

u workshop Tekniska Museet,
    Tom Tits, Nobelmuseet

u workshop Science Center
    på Residenset 

u Mot Nya Höjder
    nominerad till 
    Årets Kronobergare 

u samtal med
    Region teatern

u brainstorming med
    “vattenexperter” 

u samtal med
    Christer Fuglesang

Make it flow
(Kronoberg)

Make it happen
(Gävleborg)

u Makerbuss
    utbildning
    i Stockholm 

u samtal och arbete 
    med Markaryd
    och NIBE 

u samtal med
    Andreas Lundin
    Nobel Museet:
    lärarkväll

u samtal med
    Hello World
    Kronoberg

u följeforskning
    initieras

belöning Kronoberg: 
Höjdpunkt Linné

u robot workshop
   

u första nätverks-
    träffen Kronoberg 

u höjdarkunsulterna
    UF-mässa Kronoberg

Make it shine
(Kronoberg)

Make it flow
(Gävleborg)

u samtal om
    Science Centeru utställning Nobelmuseet

    inivigs

u nätverksträff
    Kronoberg på
   Nobelutställningen

u strategisk forskning
    Nobelmuseet

u initera 
    Science on Stage

u nätverksträff
    Kronoberg med
    Anders Jidesjö

belöning Kronoberg: 
Höjdpunkt Linné

belöning Gävleborg: 
Makerbuss

belöning Gävleborg: 
Science outreach

u paneldiskussion
    Almedalen

u ansökan för
    projektet Mot Nya Höjder
    beviljas 

u möte Christer Fuglesang
    och alla skolchefer 

u planering astronaut-
    konferensen klar 

u beslut tas att ha
    teman terminvis

u träff AMB &
    landshövding

u initierar tankar om
    Science Center

u AV-media bygger
    och lanserar webbsidan

u Region Kronoberg
    tar över ägandeskapet

u beviljad  
    2 års finansering

u samtal med
    Anna Tenje
   (Växjö Kommun)

u besök Tekniska Museet:
    presentation av Maker bussen

u besök Tekniska Museet

u våren:
    förstudie med näringsliv
    och skola  

u Science on Stageu arbete med
    gemensamt
    tema

u hösten:
    arbete med konceptualisering
    av projektet 

u hösten:
    arbete med ansökan
    för nationellt projekt 

u möte Tekniska Museet
    om nationellt projekt

u beviljad ansökan
    för nationellt projekt 

u Rektor Lnu möte med
    Tekniska Museet:
    Letter of intent tas fram

januari

februari

maj

juni

mars

april

november

juli

december

october

augusti

september

u ny nationell
    projektledare

u ny regional
    projektledare

u Mot nya höjder
    ger energi lanseras
    (Kronoberg) 

u träff på
    Residenset

u möte med
    skolledare

u aktiviteter på
    Katedralskolan

u presentation av
    konceptet i Ljungby 

u bloggkurs
    påbörjas

u skolbesök
    Moheda

u blogg kurs
   

u skolbesök
    Markaryd

u skolledare på
    Residenset

u skolbesök
    Tingsryd

u planetpromenad
    Växjö centrum

u NASA föreläsning
    Linnéuniversitetet

u besök på
    rymdstyrelsen

u besök på
    Tekniska Museet

u ASE konferens

u besök Viserum
    Tina Thörner School4U

u samtal med Christine Tidåsen:
    entreprenriellt lärande 

u kontaktad av
    Vetenskapsfestivalen
    Göteborg

u arbete med
    kollegialt lärande

u samverkan Cecilia Hertz
    Ljungby Business Arena

u workshop med
    IKEA

u möte Soundtrap
    Göran Nicolausson

u kollegial träff
u SFI intervjuer
    speed dating

u bloggkurs u workshop
    soundtrap MU-lärare

u bloggkurs

u AMB elever
    på turne

u Mattefredag
    På Toy Tech

u planering
    Science gym

u arbete med
    Letter of intent

u besök
    Generation 
    Pep

u besök på TM
    se I’m Alive 

u workshop med TM
    för IT pedagoger i
    Kronoberg

u MNH
    presenteras i Hong Kong 

u besök konstnär
    Karlskrona (I’m Alive)

u studiedag
    Ljungby/Uppvidinge

u drop-in workshop
    regionen

u MNH lärare till
    Nobel Prize Teacher Summit

u workshop UF
    med lärare

u möte Carl von Linné
    belöning förskola och 1-3 
    (Älmhult)

u presentation MNH
    Minister för högre utbildning

u besök Hultsfred
    MakerSpeace

u workshop
    Ljungby

u arbetarnas museum
    besök Norrköping 

u vattenutställning
    Huesby med “världsambasadörer”

u deltagande invigning Åsnen
u workshop microbit
    inför Makerbussen

u reportage om MNH & Husebybruk
    Centrum för tekniken i skolan

u studiedag
    Alvesta

u samtal om
    solcell försäljning 

u samtal
    Eskilstuna kommun

u Nobel Prize Teacher Summit,
    MNH lärare, 2047 & TM

u möte med lärare
    om Science on Stage 

u workshop
    Höjdarkonsulterna

u företagslunch
    Nobelutställningen
    Markaryd

u möte & samarbete med
    Chris High (förstudie
    Science center)

u möte Natur-
    tekniska museet 

Linnéuniversitetet

REGION
KRONOBERG

LÄNSSTYRELSEN
I  K R O N O B E R G S L Ä N

u politikerresa
    Kronoberg

u Nobelföreläsning
    lärarträff Gävleborg

u samtal Campus Gotland
    nobellärarföreläsning

u workshop
    fritidslärare
    Kronoberg

u presentation av MNH
    Hong Kong besök på
    Linnéuniversitetet 

u Fenomenalen på
    besök i Kronoberg

u Nobellärareföreläsning
    Gotland

FENOMENALEN

gotech

u våren:
    turnera och 
    besöka skolor

u våren:
    samtal/uppstart
    följeforskning

u lancering av ny
   grafisk layout

u bloggkurs
    (distans)

u bloggkurs
    (distans)

u bloggkurs
    (distans)

u våren:
    inspelning av 
    marknadsföringsvideo

u premiärvisning
    marknadsföringsvideo
    Vederslöv

u premiär spinoff Science gym
    Lessebo

u premiär spinoff Science gym
    Stockholm

u presentation på
    Industrinatten Hofors

u presentation SIP
    Borås

u workshop
    NIBE

u presentation
    RISE tunga fordon

u möte
    Naturtekniska

u politikerresa
    Kronoberg

u vinnare årets innitiativ
    Kann Galan

Salavati S., Tyrberg B. & Perez M. (2019). Maker tour - Mot nya höjder: En rapport om projektet och dess utveckling. Fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet


