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Snilleblixtarnarnas 
introduktionsutbildning

Den 14 maj 2018
Norra Station, Hässleholm

I samverkan med Teknikcollege Skåne 
erbjuder Snilleblixtarna dig som pedagog en 
kostnadsfri fortbildningseftermiddag med 
syfte att få konkreta redskap och metoder att 
använda i undervisningen. Snilleblixtarna 
och Teknikcollege Skåne vill tidigt 
uppmuntra och väcka barnens intresse för 
teknik, naturvetenskap, uppfinningar och 
entreprenörskap. 

Snilleblixtkonceptet vänder sig till pedagoger 
inom skola/fritids som arbetar med elever i 
årskurserna F-6. 

Med Snilleblixtarna stimuleras barnens 
medfödda initiativförmåga, kreativitet och 
självtillit. Nyfikenhet kopplad till lust att lära 
och ta reda på mera blir också ett resultat av 
arbetet.

Under eftermiddagen får du både teoretiska 
kunskaper och praktiska färdigheter för att 
kunna jobba med Snilleblixtarna. Sedan kan 
du - med ytterligare stöd av Snilleblixtarnas 
Lärarhandledningar - enkelt sätta igång 
arbetet själv eller tillsammans med andra 
pedagoger.

Detta utbildningstillfälle riktar sig främst till 
dig som undervisar i årskurserna F-3, för 
pedagoger som undervisar årskurs 4-6 
kommer ett nytt utbildningstillfälle under 
nästa läsår.

Sista anmälningsdag, onsdag 2 maj 2018

För mer information till både pedagoger och 
beslutsfattare, se www.snilleblixtarna.se.

Utbildare: Eva-Britt Petersson, 
Snilleblixtarnas Vänner, 
evabritt.petersson@snilleblixtarna.se 
0708-758059
Arrangör: Carina Lengbrant Malmberg, 
Teknikcollege Skåne,
carina.lengbrantmalmberg@skane.se
0725-930583

https://kfsk.se/snilleblixtarna/
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14 maj 2018, kl.13:30-17:00
Norra Station, Hässleholm

Program
- Lär känna Snilleblixtarna - mål och syfte
- Varför finns Snilleblixtarna
- Konceptets grundläggande moment
Snilleblixtfilm

Fikapaus med tipspromenad (inomhus)
- Praktiska övningar – exempel på vad 
barnen får göra
- Hur kan vi använda Snilleblixtkonceptet på
vår arbetsplats?
- Sammanfattning – Utvärdering - Avslutning

Förslag att ta med hemifrån till 
fortbildningen:
- Mindre prylar exempelvis en ”riktig
gammal” telefon (ej mobil), gamla
köksredskap, leksaker eller liknande
- ”Skräp” som kan användas för att skapa
”återuppfinningar” exempelvis papprullar,
kartong, plast, udda stumpor eller vantar,

tyger, tapeter, garn, nål och tråd, knappar, 
säkerhetsnålar, klister, sax etc
- Ta gärna med verktyg som du tror vi kan
behöva, t.ex. skruvmejslar och tänger i olika
storlekar

Varmt välkommen 
med din anmälan!  
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