Pressinbjudan

Invigning av IKT-rum
och experimentstudio
Nyligen stod vår experimentstudio och ett rum för
informations- och kommunikationsteknik klara vid
Dejeskolan i Forshaga kommun.
Verksamheten vänder sig till de äldre barnen i förskolan, grundskolans tidiga år,
träningsskolan och fritids.
– Att köpa in digitalt läromedel är dyrt och förskollärarnas eller lärarnas
kompetens inom digitalisering varierar, berättar Lisa Nordlöf. Lisa arbetar som
utvecklingspedagog inom förskolan och en av dem som drivit projektet. För att ge
barnen och eleverna den undervisning de har rätt till är det toppen att vi kunnat
samordna det så här samtidigt som vi spar både pengar och miljö. Skolverket
trycker på vikten av den digitala kompetensen i sina läroplaner, för att rusta
barnen för vårt moderna samhälle.
Experimentstudion Labbet
I Labbet får barnen lära sig mer om naturvetenskap genom att testa olika
experiment inom biologi, fysik, teknik och kemi. Det upplevelsebaserade lärandet
bildar en helhet med teori, praktik, reflektion och handling.
Rum med informations- och kommunikationsteknik, IKT
Magiska golvet är ett interaktivt läromedel där bilden från en projektor skapar en
virtuell värld på golvet där barnen styr olika spel genom att använda sin kropp.
Här finns även en green screen som gör det möjligt för barnen att byta ut
bakgrunden i filmer till olika miljöer så som hav, ängar, berg eller vad de vill.
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Media är varmt välkommen att delta vid invigningen dit även representanter
från barn- och utbildningsnämnden, skolledningen samt en grupp barn och
pedagoger är inbjudna.
Dag och tid: 19 februari 2019 klockan 9.30
Plats: Bruksvägen 5, Deje
Ingång genom förskolan Blåklinten, 2 trappor upp

Kontakt
Lisa Nordlöf, utvecklingspedagog inom förskolan
Telefon: 070- 56 94 646
E-post: lisa.nordlof@forshaga.se
Maritha Schölin Hagström, förskolechef
Telefon: 0552-447 03
E-post: maritha.scholin-hagstrom@forshaga.se
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