
Din barnehage har takket ja til å være med på et samarbeidsprosjekt mellom 
Forskerfabrikken, Alcoa Foundation og Farsund kommune. I den anledning ønsker 
vi å informere deg om prosjektet.

Forskerfabrikken har fått over tre millioner kroner av Alcoa Foundation til å øke 
interessen for realfag hos barn og unge i blant annet Farsund kommune. Gjennom 
prosjektet skal Forskerfabrikken arrangere sommerskole for barn og unge i tillegg 
til å holde etterutdanningskurs for lærere og barnehageansatte i kommunen. 

De ansatte i deres barnehage skal delta på slike etterutdanningskurs. Gjennom to 
praktisk rettede kurs på tre timer vil både pedagoger og assistenter få større faglig 
trygghet i realfag, og ideer til gode aktiviteter de kan gjøre sammen med barna. 
Forskerfabrikken er opptatt av at tilnærmingen til realfag i barnehagen skal skje 
gjennom lek. Etterutdanningskursene er derfor basert på barnas naturlige 
forskertrang. 

Kjære foresatt,

Vil du vite mer om hva etterutdanningskursene for barnehageansatte går ut på: 
se denne videoen.(www.youtube.com/watch?v=78lVxODML9k).

www.forskerfabrikken.no        www.facebook.com/forskerfabrikken

     www.alcoafaoundation.com    www.facebook.com/alcoamonthofservice

Om Forskerfabrikken: 
Forskerfabrikken er en sosial entreprenør i 
naturvitenskap som tilbyr barn og unge fritidskurs 
om forskning. Forskerfabrikken arbeider også med å 
styrke naturfagsundervisningen i skolen ved å holde 
etterutdannigskurs for pedagoger i både barnehager, 
SFO og barne-og ungdomsskoler. I dag holder 
Forskerfabrikken kurs i hele Norge. Deres mål er å 
vekke barn og unges interesse for real- og teknologi-
fag, og bidra til at alle barn forstår disse fagene.

Om Alcoa Foundation:
Alcoa Foundation er en av de største bedrifts-
stiftelsene i USA. Siden stiftelsen ble grunnlagt for 
62 år siden, har Alcoa Foundation investert mer enn 
590 millioner dollar i mer enn 200 lokalsamfunn i 
30 land. I Norge er Alcoa særlig engasjert i lokal- 
samfunnene i Mosjøen og på Lista. Siden 2009 har 
Alcoa Foundation bidratt med over 7500 
dugnadtimer og 8 millioner norske kroner til norske 
prosjekter og organisasjoner. Fokuset er å bygge
innovative partnerskap for å forbedre miljøet og 
utdanne ledere og fagfolk til morgendagens industri. 
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