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FIRST	Scandinavia	er	en	ideell	stiftelse	og	står	bak	FLL	og	FLL	Jr.	i	Skandinavia	(se	firstscandinavia.org).	
Vårt formål er å gi barn og unge gode lærings- og mestringsopplevelser med de tekniske og naturvitenskapelige 
fagene,	og	gjennom	dette	bidra	til	at	flere	velger	en	realfaglig	utdanning.	Det	er	viktig	at	konseptene	når	mange	
og varer lenge. 

FIRST®	LEGO®	League	Scandinavia	(FLL)	og	Newton	er	våre	to	største	og	viktigste	konsept,	hvor	vi	har	
pågående prosjekter i 87 byer.

FIRST Scandinavia har 16 ansatte med mange ulike bakgrunner og er lokalisert i Bodø. I FIRST Scandinavia er 
vi	både	ingeniører,	pedagoger,	grafikere,	økonomer	mm.	

FIRST Scandinavia
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Konseptet 
Siden oppstarten av FIRST® LEGO® League i år 2000 og FIRST® LEGO® 
League Jr. i 2012, har de to konseptene engasjert 165 000 barn og unge 
i Skandinavia. 

Konseptets	overordnede	mål	er	at	flest	mulig	barn	og	unge	i	Skandinavia	skal	få	oppleve	læring	gjennom	
FIRST® LEGO® League. 

I et samfunn i stor utvikling, ser vi stort behov for at barn og unge lærer ferdigheter som setter dem i stand til å 
løse fremtidens utfordringer. Vi vet ikke hva alle utfordringene vil bli, men vi vet at ferdigheter som innovasjon, 
problemløsning og samarbeid vil være viktig, i tillegg til at den teknologiske kompetansen må økes. I FLL er det 
lagene	selv	som	stiller	spørsmålene,	lager	problemstillingene	og	ikke	minst	finner	løsninger	på	problemer.	Det	
er lagene selv som konstruerer og programmerer, uten en bruksanvisning, men ved å samarbeide og tenke selv. 
Vi i FIRST Scandinavia har stor tro på at en utforskende tilnærming til læring både gir motivasjon, mestring og 
ikke minst økt interesse for realfag hos dagens barn og unge.

Ansatte
Det er i dag to personer som jobber fulltid med FIRST® LEGO® League, Silje Kumeus og Mariann Johnsen. 
I	tillegg	drar	vi	nytte	av	alle	kompetansene	FIRST	Scandinavia	sitter	på,	blant	annet	innenfor	grafiske	leveranser	
og avvikling av kurs. 

Silje Kumeus - Konseptleder
Mariann Johnsen - Prosjektleder
Stian	André	Olsen	-	Grafikk
Marte	Antonsen	-	Grafisk	designer
Ingvill Berg - Kursholder
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FIRST® LEGO® League
FIRST® LEGO®	League	(FLL)	er	verdens	største	kunnskaps-	og	teknologikonkurranse.	Hver	
høst lanseres et nytt oppdrag med samfunnsaktuelt tema. Hensikten med FLL er å øke barn 
og unges interesse for realfag og stimulere dem til å bli fremtidens ingeniører og forskere.

FIRST® LEGO® League har tre kategorier, mens kjerneverdiene omkranser det hele og er like 
aktuelle i alle kategorier. 
• I	prosjektdelen	(P)	skal	lagene	selv	definere	et	problem.	De	skal	forske	på	problemstillingen	og	presentere	 
	 en	innovativ	(ny	eller	forbedret)	løsning.
• I	teknologidelen	(T)	skal	lagene	bygge	en	robot	og	programmere	denne	til	å	løse	oppdrag	på	robotbanen.
• I	markedsføringen	(M)	skal	lagene	arbeide	for	at	andre	skal	få	se	og	høre	om	laget	og	prosjektet	deres.
• Kjerneverdiene er gjennomgående for hele FLL, og laget skal ha disse med seg i hele perioden, samt  
 presentere på turneringen hvordan de har implementert disse.

P T

MK J E R N E V E R D I E R

KJER N E V E R DIER Etter 8 ukers arbeidsperiode møtes lagene til en regional turnering. 
Til turneringen har laget forberedt en stand. Her stiller de ut arbeidet sitt.
På turneringsdagen skal de holde presentasjoner innenfor:
• Prosjekt
• Teknologi
• Markedsføring og kjerneverdier 
 Ofte presenteres markedsføring og kjerneverdier sammen i lagets stand. 

I tillegg til standen og presentasjonene skal laget kjøre robotkamper på robotbanen. Her skal de utføre oppdrag 
og	vinne	flest	mulig	poeng	på	2,5	minutter.	Etter	de	tre	innledende	rundene,	går	de	beste	lagene	videre	til	finaler.

På slutten av turneringsdagen deles det ut diplomer til alle og priser innenfor alle kategoriene. Det laget som 
gjør	det	best	totalt,	blir	Champion	og	får	reise	til	den	skandinaviske	finalen.	

FIRST® LEGO® League er et svært godt prosjekt for skolen, og dekker svært mange kompetansemål i
læreplanene. Spesielt er matematikk, naturfag, norsk og engelsk sentralt, men også kunst og håndverk, 
samfunnsfag	og	andre	fag	er	aktuelle	i	FLL.	På	hjernekraft.org	kan	veiledere	og	andre	finne	ressurser	som	
periodeplaner, målark, fremdriftsplaner og mye mer som kan brukes når man arbeider med FLL i skolen. 

I 2017 deltok 900 lag fordelt på 44 turneringer. 
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FIRST® LEGO® League kjerneverdier:
• Vi er et lag.
• Vi	arbeider	sammen	for	å	finne	løsninger	med	hjelp	fra	våre	veiledere	og	mentorer.
• Vi vet at veilederne og mentorene ikke har alle svarene - vi lærer sammen.
• Vi er gode konkurrenter.
• Det vi oppdager, lærer og erfarer er viktigere enn det å vinne.
• Vi deler erfaringene våre med andre.
• Vi viser Gracious Professionalism® og Coopertition® i alt vi gjør.
• Vi har det gøy!



FIRST® LEGO® League Jr. (FLL Jr.)
FLL Jr. er bygd opp etter samme prinsipper som FLL, men med forenklet oppdrag. 
Aldersgruppen er 6 - 9 år og hensikten med konseptet er å introdusere de yngste barna 
for en spennende verden av teknologi og vitenskap. S C A N D I N A V I A

Deltakerne	skal	forske	på	en	utfordring	fra	virkeligheten,	og	forsøke	å	finne	en	løsning	
på denne. Her skal fantasien utfordres, det skal forskes og tenkes kritisk. Veiledet av 
en voksen, lærer eller foreldre, skal barna lage en poster og en  LEGO®-modell ved 
bruk av et inspirasjonssett og LEGO® Education WeDo. 

Posteren og LEGO®-modellen presenteres foran dommere på en regional turnering 
åtte uker etter oppdragsslippet. Oppdragsslippet er alltid i midten av september. 

I 2017 deltok 199 lag i FLL Jr., i 22 turneringer i Skandinavia, nesten en dobling  
fra 2016. 
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FIRST® LEGO® League Jr. kjerneverdier: 
FLL Jr. kjerneverdier er hjørnesteinene i prosjektet. De er blant de grunnleggende elementene som skiller FLL Jr. 
fra andre prosjekter av sitt slag.
• Vi jobber sammen som et lag
• Vi	arbeider	sammen	for	å	finne	løsninger,	med	hjelp	fra	våre	veiledere
• Vi er hjelpsomme, snille og viser respekt for andre
• Vi er alle vinnere
• Vi har det gøy!



Året som gikk. Hva skjedde i 2017?
Gjennom hele året arbeider vi med FIRST® LEGO® League og FIRST® LEGO® League Jr. Hovedarbeidet vårt
ligger i drift av nettverket - å være oljen i maskineriet. Uten det fantastiske nettverket vårt med prosjektledere 
i alle byer, veiledere og tusenvis av frivillige og engasjerte mennesker, hadde ikke FLL vært tilgjengelig for så 
mange i Skandinavia. Vi er heldige som har mange prosjektledere og veiledere som har vært med i både 10 
og 17 år. Vi arbeider også hardt for å rekruttere nye byer, nye lag og sponsorer. 

2017 har vært et litt spesielt år i FLL da Nina Sivertsen, som har vært primus motor i FLL begynte i ny jobb 
1. august. Nina har vært i FIRST Scandinavia siden år 2000 og selv om vi gjerne skulle hatt henne med videre, 
vet	vi	at	hun	har	det	fint	med	nye	utfordringer	i	sin	nye	jobb.	Silje	Kumeus	overtok	som	konseptleder	for	FIRST® 
LEGO® League Scandinavia. 

I	2017	fikk	vi	iverksatt	to	nye	prosjekter	-	Mini	League	og	Scandinavian	Innovation	Award.	Du	kan	lese	mer	om	
disse på side 21.-23.

8
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Aktivitetene i 2017 har vi oppsummert slik
JANUAR - MARS
• Oppstartsmøter FLL og FLL Jr. for 2017
• Evaluering- og oppstartsmøter med samarbeidspartnere på logistikk
• Oppstartsmøter med Tekna og Statoil
• Oppstart arbeid med nye hjernekraft - møte med Increo i Trondheim
• Utsending av forespørsler til nye FLL-byer
• Besøkte Eskilstuna i Sverige som potensiell ny turneringsby
• Besøkte Svolvær som potensiell ny turneringsby
• Oppfølging av eksisterende byer
• Møte med Lions i Oslo om et potensielt nytt samarbeid
• Oppstart og planlegging av OEC - Open European Championship som vi arrangerte i mai.
• We-Do-kurs i Bærum 
• Påmeldingen til årets sesong HYDRO DYNAMICS startet 1. februar
• Oppdatering av materiell
• Arbeid	med	ny	profil	startet
• Idéen om pilot på egen FLL Jr. turnering ble til
• Familiedag hos Tekna Oslo med både FLL og FLL Jr.-kurs
• Oppstartsmøte Scandinavian Innovation Award
• Prosjektledermøte i Aarhus
• FLL-kurs for Teknamedlemmer i Trondheim

APRIL - JUNI
• Fortsatte arbeidet med nye hjernekraft
• Fortsatte	arbeidet	med	profilendring
• Endring i kategorier til Prosjekt, Teknologi, Markedsføring og Kjerneverdier
• Intenst arbeid med OEC og detaljene rundt arrangementet, både i Bodø og i Aarhus
• Vi økte fokuset på markedsføring, spesielt på sosiale medier
• Besøk hos Komtek i Helsingborg som potensiell ny turneringsby
• Besøk på skoler for rekruttering
• Utsending av materiell til ambassadører og rekruttering av nye
• FLL-kurs for Teknamedlemmer i Ålesund
• Deltakelse på konferansen NKUL
• Oppstartsmøte FLL Jr.-turnering på Nord Universitet
• Oppstartsmøter	Skandinavisk	finale	på	Fornebu
• Arrangerte Open European Championship i Aarhus 25.-28. mai. Hele teamet fra FIRST 
 Scandinavia deltar.
• FLL Statoilkurs i Bergen
• FLL Statoilkurs i Nordfjordeid
• Operational Partner Meeting i Barcelona - et møte for partnere som driver FLL 
• Arbeid med oppdraget HYDRO DYNAMICS 

• Internasjonale turneringer 
 - World Festival i St. Louis i USA, 26.-29.04.2017 
  The LEGO Reefs, Macgyver og Oh Deer var skandinaviske representanter 
 
 -  Open European Championship i Aarhus, Danmark,  25.-28.05.2017 
  Cowboys, Singing in the rein - HR, Smarties i tillegg til 18 danske lag var  
  skandinaviske representanter  
 
 -  Open Intenational Championship i Bath, England 21.-25.06.2017 
  Robotmech, Team Orcas, Muuve !t, Lunde Smart Learners, Lundtopia og  
  Sealteam representerte Skandinavia

JAN
–

MAR

APR
–

JUN
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Aktivitetene i 2017 har vi oppsummert slik
JULI - SEPTEMBER
• Oppstartsmøter høst 2017
• Arbeidet med pilot på egen FLL Jr.-turnerings på Nord Universitet fortsatte
• Gjennomgang	og	oppdatering	av	alt	materiell	til	ny	profil
• Kvalitetssikring	av	kvalitetssystemet/konseptmanualen
• Utarbeiding	av	kravspekk	til	søkere	for	Skandinavisk	finale
• Arbeid	med	Skandinavisk	finale	
• Arbeid med Scandinavian Innovation Award - konseptutvikling
• Ferdigstilling av oppdrag 2017
• Prosjektledermøte i Gdansk 28.-29.08.2017.
• FLL-kurs i Drammen
• FLL Statoilkurs Finnsnes
• FLL Jr. Kick Off og kurs på Nord Universitet
• Videre arbeid med nye hjernekraft
• Oppdragsslipp 15. september
• Vi får en ny ansatt i FIRST Scandinavia, Marte Antonsen, som arbeider på tvers av  
 avdelingen, deriblant i FLL. Marte går rett inn i produksjonen!
• Veiledermøter 

OKTOBER - DESEMBER
• Oktober til desember besto i stor grad av support og støtte til turneringsbyer og 
	 lag/veiledere
• Arbeid med nye hjernekraft ble intensivert. Arbeidsmøter i Trondheim hos Increo. 
• Planlegging	av	den	skandinaviske	finalen	-	både	i	Bodø	og	på	Fornebu
• Strategimøter for 2018
• 11. november: 44 byer gjennomførte sine turneringer. 20 av dem hadde også FLL Jr. som  
 en del av sine turneringer. Vi var med i en av våre nye byer, Botkyrka denne dagen.
• 11. november: Første frittstående FLL Jr.-turnering ble arrangert på Nord Universitet i  
 samarbeid mellom FIRST Scandinavia og Nord Universitet. 
• Deltakelse på “Tett på realfag” i regi av Udir i Tromsø. 
• Skandinavisk	finale	2.	desember	på	Fornebu	utenfor	Oslo.	45	lag	deltok!	

JUL
–

SEP

OKT
–

DES
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Norge (20 byer): 

• Agder
• Alta
• Finnsnes
• Harstad
• Lillestrøm
• Helgeland
• Oslo
• Salten
• Sogn og Fjordane
• Stavanger
• Romsdal
• Gjøvik
• Hammerfest
• Kirkenes
• Tromsø
• Trondheim
• Bergen
• Drammen
• Sarpsborg 1
• Sarpsborg 2

Danmark (14 byer) 

• Ballerup
• Billund
• Bornholm
• Fyn
• Gentofte
• Gladsaxe
• Helsingør
• Herning
• Kolding
• Roskilde
• Slagelse
• Sorø
• Aalborg 
• Aarhus 

• Færøyene	(1	by)
  
 
 

Sverige (9 byer): 

• Borlänge
• Botkyrka	(NY)
• Göteborg
• Karlstad
• Skövde
• Stockholm
• Trollhättan
• Östersund
• Skåne	(NY)

Byene våre
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Forsk på elementet vann – Finnes det lett tilgjengelig?

Hvordan transporteres det? 
Hva bruker man vann til og hvor blir det av vannet? 
Bli med og dykk inn i HYDRO DYNAMICSSM - sesongen!

Slik startet oppdraget for 2017. HYDRO DYNAMICSSM handlet om menneskenes vannkretsløp og hvordan 
mennesker	finner,	transporterer,	bruker	og	kvitter	seg	med	vann.	

Lagene	fant	selv	et	un	utfordring	som	de	skulle	undersøke	og	finne	en	innovativ	løsning	på.	Mange	av	lagene	
besøkte	vannverk,	kommunal	bydrift,	marinbiologer,	produsenter,	programmerere	og	næringsliv	for	å	lære	og/
eller vise frem det de arbeidet med. 

En av de spennende elementene ved FLL er det at alle lag tenker forskjellig. Av 900 lag, var det helt sikkert 900 
ulike	løsninger.	Viljen	er	stor	hos	lagene	til	å	finne	svar	på	problemene	de	selv	har	definert.

Noe av det de skandinaviske lagene forsket på var:

Rensing av 
drikkevann

Forurenset
vann

Tetting av
vannledninger

Microplast
i vann
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Forsk på elementet VANN - hvordan bruker vi det? Finn ut hvor vannet dere 
bruker hver dag kommer fra, og hva som skjer med vannet på vei til dere. 

Deltakerne i 2017-sesongen av FLL Jr. forsket på ulike utfordringer knyttet til vann. Nytt av året var også at alle 
lagene måtte programmere en LEGO®	WeDo	som	de	bygget	inn	i	sin	modell.	Hvert	lag	fikk	også	et	inspirasjons-
sett som var identisk med en av en av installasjonene fra FLL-oppdraget. Det er spennende og inspirerende å se 
at også de yngste kan drive med koding og forskning!



FLL deltagerne mener:

49%
av deltakerne har 
fått økt interesse 

for MORSMÅL etter 
deltakelse i FLL

73%
av deltakerne har 

fått økt interesse for 
TEKNOLOGI etter 
deltakelse i FLL

48%
av deltakerne har fått 

økt interesse for 
ENGELSK etter 
deltakelse i FLL

59%
av deltakerne har fått økt 

interesse for MATEMATIKK 
etter deltakelse i FLL

49%
av deltakerne har 

fått økt interesse for 
SAMFUNNSFAG etter 

deltakelse i FLL

88%
av deltakerne vil anbefale 

andre til å delta i FLL

67%
av deltakerne har fått økt 
interesse for NATURFAG 

etter deltakelse i FLL

44%56%

83%
har økt sin forståelse av hvordan 

matematikk eller vitenskap kan brukes 
til å løse problemer i den virkelige 

verden

14



Hvilken klasse går de i:

Sjette 
klasse

23% Åttende 
klasse

23%

Syvende 
klasse

20%

Tiende
klasse

8%

Niende
klasse

21%

Femte 
klasse

5%
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Kurs 
TEKNA 
I 2016 prøvde vi for første gang ut å holde FLL-crashkurs for Tekna- 
medlemmer. Dette ble stor suksess og i samarbeid med  
Tekna bestemte vi oss for å prøve det samme i andre større 
byer.	Vi	bestemte	oss	for	fire	byer:	Trondheim,	Tromsø,	
Harstad og Ålesund. Dessverre ble påmeldingen for dårlig i 
Harstad og Tromsø, og disse kursene ble derfor avlyst.

I Trondheim og Ålesund møtte tilsammen 12-15 ingeniører 
forventningsfulle	opp	på	kurs	og	fikk	gjennom	praktiske	
metoder	øve	seg	på	å	finne	problemstillinger	og	programmere	
roboten. Engasjementet var enormt, og høydepunktet var 
“Nærmest mulig LEGO-mannen”-konkurranse. Svært mange 
av kursdeltakerne ønsket å bidra til FIRST LEGO League på en 
eller annen måte, enten som veiledere, frivillige eller dommere. Flere ønsket 
også å fremme FIRST LEGO League på skolen til egne barn. I Ålesund var ikke FLL 
startet opp, men de kommer med som ny by i 2018.

På Tekna Oslos familiedag holdt vi kurs i FLL og FLL Jr. FLL Jr.-kurset  var nyutviklet, og det var utrolig  
spennende å få gjennomført det med en gruppe engasjerte ingeniører. På FLL Jr.-kurset var det 10 deltakere, 
mens	det	var	15	på	FLL-kurset.	Gjennom	dagen	fikk	deltakerne	innsyn	i	alle	delene	av	FLL,	både	forskning,	
metodikk	og	programmering.	På	FLL	Jr.-kurset	programmerte	deltakerne	en	LEGO	WeDo-robot.	De	fikk	ulike	
oppgaver og vi avsluttet med en uhøytidelig konkurranse i tautrekking med robot. På FLL-kurset programmerte 
deltakerne en LEGO MINDSTORMS EV3-robot. Også her avsluttet vi med konkurransen “Nærmest mulig  
LEGO-mannen” til stor glede for ivrige deltakere! 

STATOILKURS
I 2017 gjennomførte vi tre Statoilkurs. Dette er et kjempepositivt tiltak for å hjelpe til med rekrutteringen i nye 
byer eller i byer som sliter med rekrutteringen. I 2017 var det sistnevnte som var fokus, da vi ikke hadde noen 
nye norske byer dessverre. Gjennom denne Statoilpakken får nye lag der veilederen deltar på kurset dekket 
lærer-/veilederkurs,	robotsett	med	utvidelsespakke,	påmeldingsavgift	og	challengesett	(årets	robotbane).		

Statoilkursene ble stor suksess i år! Prosjektlederne hadde gjort en svært 
god jobb i forkant, og vi endte opp med:

• Sogn	og	Fjordane	(Nordfjordeid)	26.	april	-	15	nye	lag
• Bergen 6. juni- 13 nye lag 
• Finnsnes 7. september - 14 nye lag

Dette sier vi oss svært fornøyde med. Veilederne har gitt gode tilbake-
meldinger og har vist stort engasjement både på kurs og i etterkant. 

16
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ANDRE KURS
I tillegg til Tekna- og Statoilkurs, har vi hatt FLL-kurs i Drammen og 
FLL-kurs og FLL Jr.-kurs i Bodø.

OPPSUMMERT - KURS I TALL

Arbeid med nye byer
I	2017	mistet	vi	dessverre	flere	turneringsbyer.	Det	var	ulike	årsaker,	og	vanskelig	å	peke	ut	en	enkelt	årsak,	
men det som er klart, er at vi skal fortsette å være offensive og oppsøkende og hjelpe byene når de trenger 
det.	Utviklingen	ser	svært	positiv	ut	for	2018,	der	mange	av	byene	vi	startet	med	i	2016/2017	nå	er	på	gang	
og forhåpentligvis med oss fra 2018. Vi jobber også helt konkret med å få tilbake noen av byene som ikke var 
med i 2017. 
 
Noen av byene vi håper kommer med oss i 2018:
• Svolvær
• Ålesund
• Rørvik
• Verdal
• Haugalandet 
• Larvik
• Sandefjord
• Næstved
• Hammershøj

2017	var	ikke	bare	et	dårlig	år	for	oss	med	tanke	på	nye	byer:	i	Sverige	fikk	vi	
to nye turneringsbyer - Skåne og Botkyrka! Veldig spennende da vi har færrest 
turneringsbyer i Sverige. 

Vi fortsetter vårt harde arbeid for at alle barn skal ha mulighet til å 
være med på FLL, og satser på mange nye byer i 2018!

Teknakurs
40 deltakere

Drammen
10 deltakere

Statoilkurs
33 lærere

Bodø
20 lærere og 

studenter
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De nye FLL byene
SKÅNE
Skånes	första	regionfinal	innebär	att	vi	äntligen	fått	möjligheten	att	ge	barn
och	ungdomar	i	södra	Sverige	möjligheten	att	vara	med	i	FLL.	Nu	finns	en	
tävling söder om Göteborg!

Vår förhoppning är att FIRST LEGO League kan vara en del i Skånes lång-
siktiga strategi för utbildning. Ett arrangemang där skola och näringsliv på 
ett naturligt och lustfyllt sätt närmar sig varandra. Ett arrangemang där  
vuxna, etablerade, yrkesverksamma specialister får chans att ge framåt 
samtidigt som de själva får möta barn och ungdomar och ta del av deras 
tankar inom samhällsaktuella områden.

Tips:
Ta hjälp av erfarna FLL-arrangörer. För FLL Skåne bestod detta i att knyta till oss personer som nu bor i Skåne 
men arrangerat FLL på andra orter. Vi har också ställt mycket frågor till projektledare på andra orter i Sverige 
(tack	för	allt!).	Man	är	aldrig	ut	i	så	god	tid	som	man	skulle	vilja.	FLL	är	ett	större	arrangemang	än	många	tror.	Vi	
valde att köra även om förutsättningarna inte var optimala. Med en genomförd och dokumenterad tävling är det 
lättare att nå ut. Prosjektleder Marie Gustafsson Friberger.  
(Foto:	Casper	Svensson)

BOTKYRKA
I	höstas	arrangerade	Xenter	för	första	gången	en	av	Sveriges	nio	regionfinaler	i FIRST LEGO® League. Det var ett 
spännande och mycket uppskattat event av både deltagande lag såväl som oss som arrangörer, men så här i efter-
hand	finns	det	många	reflektioner	från	vår	sida	över	hur	vi	kunde	har	förberett	oss	bättre.
 
Först och främst skulle jag som eventkoordinator rekommendera nya arrangörer att antingen försöka besöka en 
tävling	året	innan	ni	tar	er	an	en	regionfinal	eller	åtminstone	tidigt	på	året	ha	kontakt	med	en	tidigare	
arrangör i syfte att få tips. 
Nedan kommer jag att beskriva några delar som jag önskar att vi på Xenter hade varit med förutseende med.
1. Hur når vi bäst ut med information runt vårt event, i syfte att hitta deltagande lag? Beroende av kommuners 
fokus	och	ekonomiska	förutsättningar	kan	det	ibland	vara	svårt	för	lag/klasser	att	finansiera	sina	deltagaravgifter.	
I vissa fall behöver skolledningar bearbetas och få utförliga presentationer runt eventet för att stötta ev. deltagande 
lag från skolan. Det kan även behövas hjälp med att komma igång med programmeringsarbetet, då olika skolor inte 
har	samma	intresse	för	eller	prioriterar	teknik	och	vetenskap.	Prata	därför	gärna	i	god	tid	(10-12	månader)	med	skol- 
ledningar	och	kommunens	Utbildningsförvaltning	om	de	kan	avsätta	resurser	till	anmäln	ingsavgifter	och/eller	 
pengar till extrahjälp för programmering.
2. Att sponsorer i många fall behöver ett års varsel	för	att	avsätta	pengar	till	marknadsaktiviteter	fick	vi	erfara	när	
det redan var för sent. Börja i tid! Beroende av vad du vill göra i form av teknik, media, underhållning, marknads-
föringsmaterial eller kanske bygga tävlingsbord m.m. så behövs en töjbar budget.
3. Ändamålsenliga och rymliga lokaler	är	ett	måste,	då	det	ska	finnas	plats	till	både	montrar	
och	tävlingsarena,	scen	och	presentationssalar.	Se	till	att	det	finns	bra	utrymme	för	lagen	att	
samlas då samtliga ska presenteras från scen både i början och ävenmotta medalj i slutet.
4. Håll kontakt med lagledare och bestäm tid och plats för registrering, nycklar till om- 
klädningsrum	m.m.	och	visa	var	olika	presentationer/tävlingar	äger	rum	samt	var	lagets	
monter	finns.	Gör	ett	schema	över	i	vilken	ordning	lagen	ska	presenteras	från	scenen	och	
vidtala lagledarna så att de kan placera sig i rätt ordning i kön.

Ytterligare	en	reflektion	runt	kommunikationen	med	”nya”	lagledare	är	att	det	kanske
skulle behöva hållas två informationsmöten istället för ett, då det kan bli för mycket 
information att ta till  sig under ett och samma möte.
 
I övrigt var det oerhört givande och glädjande att få se så många förväntansfulla
och glada barn. Vi som arbetade med evenemanget rycktes med av allt 
engagemang och den energi som utstrålades.



Ambassadører 
Ambassadørprosjektet ble startet i 2016, og i 2017 rekrutterte vi ytterligere ti ambassadører. Med disse ti har 
vi totalt 24 ambassadører: 16 i Norge, en i Sverige og sju i Danmark. Amassadørene er alt fra tidligere FLL-
deltakere og veiledere til ildsjeler som har engasjert seg i FLL. Felles for alle er at de har et brennende 
engasjement	for	FLL	og	gjør	en	innsats	i	sin	region	(eller	nasjonalt)	for	å	fremme	FLL.	Ambassadørene	bidrar	
på ulike måter. Noen er i turneringskomitéen, noen holder kurs, noen hjelper lag og noen bidrar med 
sponsorater	gjennom	sine	bedrifter.	Vi	utstyrer	ambassadørene	med	profilklær	og	brosjyrer,	samt	digitalt	
materiell som for eksempel presentasjoner.
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FUN FACTS 

Visste dere at 

Scandinavian 
Innovation Award 
skal holdes på samme sted  
som FIRST Scandinavia ble 
stiftet i år 2000 - på Statoils  
forskningsstasjon i Trondheim.

Årets FLL lag har brukt over 

72 000 timer på 
arbeidet sitt med oppdraget 
HYDRO DYNAMICS? 

Vi	fikk	inn	
900 rapporter.

Det tilsvarer over nesten 

6300 sider med 
innovativt materiell fra 
fremtidens probblemløsere.

Over 1500 lærere og 
foreldre har engasjert seg i  
barnas arbeid i prosjektperioden

Over 

1200 
dommere jobbet som frivillig 

for å bedømme lagenes innsats

Mer enn 

2500 
frivillige deltok ellers i HYDRO  
DYNAMICS-sesongen som  
resettere, vakter, teamverter, 
kaffeservitører, riggere, DJ og 
mye mye mer.

900
unike roboter med over 

900 000  
legodeler har blitt brukt under 
årets oppdrag.
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Nye prosjekter
SCANDINAVIAN INNOVATION AWARD
I 2017 har vi for alvor startet arbeidet med Scandinavian Innovation Award. Målet med Scandinavian Innovation 
Award	(SIA)	er	å	løfte	forsknings-	og	innovasjonsarbeidet	som	lagene	gjør	i	Prosjektkategorien	i	FIRST® LEGO® 
League. I mange år har vi sett at robotdelen får veldig stort fokus, og et prosjekt for å løfte lagenes arbeid med 
forskning og innovasjon i FLL har vært i tankene lenge. Nytt av 2017-sesongen var at dette skulle skje gjennom 
et	eget	arrangement.	Globalt	arrangerer	FIRST	i	USA	et	arrangement	som	heter	Global	Innovation	Award	(GIA).	
Hvert år får vi nominere 4 kandidater til dette arrangementet. Dessverre har vi aldri fått med noen lag blant de 
20 lagene som inviteres dit. Vårt andre mål med arrangementet er dermed å spille lagene våre så gode at vi 
forhåpentligvis kan få med et lag der. 

Prosessen med arrangementet Scandinavian Innovation Award startet i mars da vi startet planleggingen og 
utviklingen av prosjektet. Gjennom våren og høsten ble prosjektet SIA mer og mer ferdig og på prosjekt-
ledermøtet i august ble SIA introdusert for prosjektlederne. SIA ble svært godt mottatt og mange av prosjekt-
lederne var svært glade for at også forsknings- og innovasjondelen i FLL settes fokus på. Nominasjons-
prosessen	har	vært	todelt.	Under	de	regionale	turneringene	og	den	skandinaviske	finalen	kunne	hver	turnering	
velge	én	kandidat	som	de	ville	nominere	til	SIA.	Totalt	fikk	vi	inn	21	nominasjoner	til	SIA.	Deretter	fikk	en	jury	
arbeidet med å velge ut 10 kandidater til Scandinavian Innovation Award. 

14.	desember	kunne	vi	endelig	få	sende	ut	invitasjoner	til	historiens	første	finalister	i	Scandinavian	Innovation	
Award.	Alle	de	ti	finalistene	takket	ja	og	12.	februar	2018	skal	Scandinavian	Innovation	Award	arrangeres	på	
Statoils forskningsstasjon på Rotvoll i Trondheim i et samarbeid mellom FIRST Scandinavia og Statoil. Lagene 
mottar reisestøtte sponset av Statoil til dette arrangementet.

De ti lagene har forsket på:
Land: By: Lagnavn: Løsning:

Norge	 Gjøvik	 Team	Splash	 Microfilter	for	å	fange	opp	mikroplast	fra	
   vaskemaskiner

Norge	 Oslo	 Aqua	Ducks	 Vannrensing.	“Levende	biofilter”	
	 	 	 (algefilter,	polyesterfilter,	UV-filter)-	sugerørteknologi

Norge Salten Septem Fosfat som skal hindre næringssalter i vann

Norge Trondheim Team Electronic Robot som skal tette rør

Sverige Stockholm Vallatorpsskolan 9B Mawee - en løsning som gir vann til de som ikke har  
   - duk som samler opp dugg - forbedring av løsning

Danmark Billund Team Watermelon The saltet trout - skal rense saltvann til ferskvann -  
   inspirert av osmose

Danmark	 Herning	 Team	Fed	Ged	 Mølle	i	vannrør/utløp	som	skal	gi	energi	-	
   minikraftverk

Danmark Sorø Team Smarties Ny merkeordning - Watermark - tipser forbrukerne  
   om hvor mye vann som er brukt i produksjonen. App

Danmark	 Aalborg	 Microtaps	 Microfilter	for	å	filtrere	ut	plast	i	drikkevann

Sverige	 Skandinavisk	finale	 Vallatorpskolan	9A	 DripSaver	-	vannbesparing	
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Samtidig	som	juryen	gjorde	sitt	for	å	finne	de	ti	lagene,	arbeidet	vi	med	å	konseptualisere	de	siste	
detaljene og ferdigstille hvordan arrangementet skulle bli.  

Vi landet på følgende program:
08:00 Lagene ankommer
09:00	 Offisiell	åpning
09:30 Workshop med mentorer
11:00 Foredrag med Ungt Entreprenørskap
12:00 Presentasjoner for jury
14:00 Fysikkshow med Selda Ekiz
14:30 Avslutningsseremoni

Det er viktig for oss at dagen skal gi noe tilbake til lagene - at de skal kjenne at de får noe igjen for dagen, og 
ikke minst for fremtiden. Vi startet derfor tidlig en plan med at hvert lag skulle ha en egen mentor. Etterhvert 
bestemte vi at det å involvere NTNU og deres studenter som tar Mastergrad i entreprenørskap kunne være en 
god idé, da dette er relevant for alle de skandinaviske lagene. Sammenlignet med lagene som kommer videre til 
Global Innovation Award, har våre lag veldig godt fokus på sin innovative løsning, men lite fokus på veien videre, 
med forretningsplan, budsjetter osv. 

Til forskjell fra en vanlig FLL-turnering, skal alle lagene presentere i auditoriet foran de andre lagene, juryen og 
publikum. Det blir en ny og spennende opplevelse. I tillegg har vi hatt fokus på å få en kompetent jury. Vi startet 
arbeidet	allerede	før	sommeren	og	fikk	etterhvert	en	godt	sammensatt	jury	med	følgende	representanter:
• Bernt	Nilsen	-	Norsk	Test	A	/	Datakortet	AS,	og	tidligere	dommer	i	GIA	
• Cathrine Instebø - sponsorsjef i Statoil
• Otto Scharff - Patentstyret
• Christian Collin-Hansen - forsker i Statoil
• Frank Batey - Bydrift vann og avløp, Trondheim kommune
• Berit Leitvoll - Innovasjon Norge
Vi var svært fornøyde med en variert og kompetent jury. 

For å gjøre dagen spennende og interessant for alle deltakerne, har vi booket Selda Ekiz som konferansier for 
dagen. Det blir veldig bra! 12. februar 2018 går altså Scandinavaian Innovation Award av stabelen. Vi føler oss 
godt forberedte og gleder oss til å se de fantstiske lagene presentere sine løsninger. 

NY WEB 
Hjernekraft.org har hatt stort behov for en oppgradering. Avgjørelsen ble tatt i 2016, og i 2017 startet  
arbeidet med vår helt nye web. Vi beholder navnet hjernekraft, men bortsett fra det blir alt helt nytt. 

I mars dro vi på oppstartsmøte med Increo i Trondheim som utvikler siden. Her laget vi en god oversikt over 
behov, ulike målgrupper og ikke minst det enormt store administrasjonssystemet som ligger bak. De nye sidene 
vil være responsive, intuitive og ikke minst tilpasset de ulike målgruppene. Front End adminsidene vil være 
enklere å håndtere for både prosjektledere og veiledere. De nye lagsidene blir mer som en bildeblogg og alt vil 
fremstå mer målrettet og moderne. På turneringsdagen vil scoringssystemet bli utviklet til å fungere godt på 
iPad og PC. Del 1 skal være klar til påmelding 1. februar 2018, og hele weben skal ferdigstilles 15. april 2018.

MINI LEAGUE
I 2017 gjennomførte FIRST Scandinavia en pilot av vårt konsept Mini League, som er tilpasset barn som går 
siste året i barnehagen. Konseptet har utspring i arbeidet med FIRST® LEGO® League og FIRST® LEGO® League 
Jr., og vil gjennom tidlig og praktisk tilnærming til naturfag, matematikk og teknologi stimulere til interesse for 
og gi mestringsopplevelser med realfag.
 
Mini League er organisert som et prosjektarbeid med et bestemt tema som utgangspunkt for forskning. Det er 
også sterkt knyttet opp mot mål i Rammeplan for barnehagen. Fokusområder i prosjektet er at barna skal 
bruke praktisk arbeidsmåte og få kjennskap til vitenskap fra virkeligheten. De skal utforske og eksperimentere, 
og hver enkelt får bruke sin kompetanse og bli trukket frem slik at de opplever å kunne bidra. Samarbeid og 
presentasjonsferdigheter står også sentralt.Vi utarbeidet veilederhefte, forslag til periodeplan og diverse 
aktiviteter,	diplomer,	og	trykket	opp	plansje	om	tema	for	å	hjelpe	veiledere	i	prosjektet.	I	tillegg	fikk	alle	barn	
som	deltok	t-skjorte	med	Mini	League	logo	på,	og	alle	lagene	fikk	en	LEGO-pakke	tilpasset	årets	tema.
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Veilederne som deltok var svært fornøyde, og alle ville anbefale andre å være med. Tilbakemeldingene sa også 
at Mini League fungerte svært godt med tanke på utforskende arbeidsmetode og mål i den nye “Rammeplan 
for barnehage og realfag”.
 
Sitater fra veiledere:
 «Kjempekjekt å få være med, og helhetsinntrykket har vært veldig godt!»
 
«At det var et bestemt tema å forske på, og en godt sammensatt eske med utstyr for å gjennomføre
forskningen. Skapte mye engasjement blant barna!»
 
«engasjement, nytenkning og se styrker hos barna»
 
«Det var en ny måte å jobbe på. Veldig konkret veiledning og periodeplan. Barna hadde et konkret mål med jobben 
som	ble	gjort.	Det	ble	avsluttet	med	foreldrekaffe,	der	de	fikk	vist	fram	alt	de	har	laget	og	jobbet	med.	Og	jeg	som	
veileder	ble	mer	bevisst	på	å	la	barna	ta	styringen.	Og	ble	også	flink	til	å	dokumentere	det	som	ble	gjort.»

KONSEPTENDRING OG NY PROFIL
I	2017	satte	vi	i	gang	den	store	profilendringen	vi	hadde	planlagt.	Alle	logoer	skulle	endres,	farger,	maler,	
presentasjoner,	bannere,	klær	og	materiell	skulle	oppdateres	til	den	nye	profilen.	Store	deler	ble	gjort	på	våren	
og tidlig høst for å rekke bestillingsfristene våre. Det var et omfattende arbeid, og vi har brukt hele 2017 på dette 
arbeidet.	En	annen	del	av	profilendringen,	er	å	informere	og	hjelpe	alle	våre	samarbeidspartnere	med	å	ta	i	bruk	
den	nye	og	riktige	profilen.	Vi	kommer	nok	til	å	se	gamle	logoer	en	stund	fremover,	men	vi	ser	at	flere	og	flere	
oppdaterer sitt lokale materiell. 

Samtidig	som	vi	oppdaterte	til	ny	profil,	så	vi	behov	for	konseptendring	i	selve	FLL.	Der	vi	tidligere	hadde	
“forskning” som kategori, valgte vi å endre denne til “prosjekt”. Dette fordi det passet bedre med kriteriene 
(dommerskjema)	som	lagene	dømmes	etter,	samt	til	selve	oppdraget.	Oppdraget	er	ikke	bare	å	forske,	men	
også	å	innovere	og	finne	løsninger.	Prosjekt	er	mer	dekkende	og	er	også	den	globale	tittelen	på	denne	
kategorien.	Vi	valgte	også	å	endre	“samarbeid”	til	“kjerneverdier”,	da	samarbeid	bare	er	en	av	flere	kjerneverdier.	
Kjerneverdier ble dratt ut fra Markedsføring, slik at alle kategorier en enestående, men kan dømmes sammen 
om man ønsker det. Vi utviklet også dommerskjemaene og kriteriene for både prosjekt og kjerne-
verdier. Vi endte til slutt med en helt ny modell som viser kategoriene og hvordan de henger sammen.

PILOT PÅ DEN FØRSTE FRITTSTÅENDE FIRST® LEGO® LEAGUE JR.-TURNERING
11. november 2017 piloterte vi for første gang en frittstående FLL Jr.-turnering. Denne ble holdt på Nord  
Universitet i Bodø i samarbeid med studenter ved fakultetet for lærerutdanning og kunst og kulturfag der.  
Prosjektleder	var	Mariann	Johnsen	fra	FIRST	Scandinavia.	Seks	lag	i	deltok	i	turneringen.	Det	ble	en	flott	dag,	
der	lagene	fikk	vise	frem	forskningen	og	modellen	sin.	Lagene	kunne	også	bygge	fremtidsbyen	sin	i	LEGO® før 
det	hele	endte	opp	i	medaljeseremoni	der	alle	lagene	fikk	diplomer	og	medaljer.	

Fordelen med å kjøre en egen FLL Jr.-turnering, er at den krever mindre organisering og mindre areal. Det som 
kanskje ikke er like heldig, er at man mister linken mellom FLL Jr. og FLL og at de store ikke får vært forbilder 
for	de	mindre.	Vi	vil	nok	i	fremtiden	tillate	frittstående	FLL	Jr.-turneringer	(i	samme	helg	fortrinnsvis),	men	
anbefale kombinasjonen for både rekruttering og kvalitet.   
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Skandinavisk finale 
På hver av de 44 regionale turneringene ble det kåret en Champion-vinner. Disse ble invitert til den 
skandinaviske	finalen	som	i	år	ble	arrangert	i	Statoils	lokaler	på	Fornebu	3	uker	senere	-	2.	desember.

PROSJEKTGRUPPE:

 

DOMMERNE I FINALEN 
Hva	hadde	vel	en	skandinavisk	finale	vært	uten	våre	fantastiske	dommere?	Vi	hadde	i	år	56	dommere	i FIRST®  
LEGO League og tre dommere i FIRST®  LEGO League Jr. Dommerne våre var engasjerte personer fra nærings-
liv,	skoler	og	kommuner,	prosjektledere,	sponsorer	og	ikke	minst	har	vi	flere	dommere	som	kommer	igjen	år	
etter	år	etter	år.	Selv	om	de	fleste	dommerne	var	norske,	var	vi	veldig	heldige	som	også	hadde	dommere	fra	de	
andre	skandinaviske	landene.	For	lagene	er	det	fint	om	de	møtes	av	en	dommer	fra	sitt	land.	

Vi hadde totalt 13 dommergrupper, 4 i Prosjekt, 4 i Teknologi, 4 i Markedsføring og Kjernevedier (som ble dømt 
sammen)	og	Banedommerne.	I	tillegg	hadde	vi	fire	flotte	resettere	som	hjalp	til	med	å	klargjøre	banene	mellom	
robotkamper. 

Selv	med	mange	dommere,	med	mange	ulike	meninger,	fikk	vi	gjennomført	gode	bedømmingsprosesser	og	
felles dommermøte der prisene ble fordelt. 

Marte Antonsen
Foto/Video
FIRST Scandinavia

Mariann Johnsen
Prosjektleder
FIRST Scandinavia

Stian Andre Olsen
Grafisk	ansvarlig
FIRST Scandinavia

Ole Morten Mortensen
Teknisk ansvarlig
FIRST Scandinavia

Silje Kumeus
Hoveddommer
FIRST Scandinavia

Monicha Olsen
Lag- og frivilligansvarlig
FIRST Scandinavia

Solrunn Lian
Arenaansvarlig
FIRST Scandinavia



Pris: Vinner: Nominert:

FIRST® LEGO League Champion Septem Septem, The Brick Waves , Ulsmåg Ultimate,  
  Four Drops Of Water 

Prosjektprisen 1. plass The Hawks The Hawks, Ulsmåg Ultimate, Oneinamillion,  
  Vallaskolan
Prosjektprisen 2. plass Oneinamillion 

Markedsføringsprisen 1. plass  RegnRekrutterne Septem, Team H20 05 , Vallatorpsskolan 9A,  
  RegnRekrutterne, Vallaskola
Markedsføringsprisen 2. plass Team H20 05

Robotkonkurransens 1. pris Team Robtop 
Robotkonkurransens 2. pris NoTcrackers 

Kjerneverdiprisen Septem Septem, Team Fed Ged , Four Drops Of Water, 
  Lego Klan

Teknologi prisen 1. plass 2016 The Brick Waves Septem, The Brick Waves, Team Gosen,
  Aqua Heroes 
Teknologi prisen 2. plass 2016 Team Gosen 

Prisvinnerne i finalen
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Programmet for finalen 
Fredag 1. desember:
16:00  Arena åpner
17:30-19:30 Dommeropplæring
17:30-18:00  Veiledermøte FLL Jr.
18:30-19:00 Veiledermøte FLL
18:00-19:30 Get-together for lag
20:00  Arena stenger

Lørdag 2. desember
08:00  Arenaen åpner
09:15  Åpningsseremoni 
10:00  FLL Jr. presentasjoner starter
10:00  FLL presentasjoner og robotkamper starter 
12:05  Avslutningsseremoni FLL Jr. 
14:55  Finaler starter 
16:00  Avslutningsseremoni
18:00  Arenaen stenger 
18:00-20:00  Taco-buffet for lag på Quality Hotel Expo 

Søndag 3. desember
Hjemreisedag
 

ØKONOMI
Det	var	ikke	en	enkel	oppgave	å	få	sponsorer	til	den	skandinaviske	finalen.	Det	viste	seg	at	å	holde	finalen	i	
Statoils	lokaler	på	Fornebu	både	ga	fordeler	og	ulemper.	Det	var	få	sponsorer	som	ønsket	å	bidra	til	finalen,	
men på den annen side stilte Statoil opp med mer enn først tenkt og var helt avgjørende for at vi kom i mål 
med et fantastisk arrangement! 

NOEN TILBAKEMELDINGER FRA LAGENE:
Hentet fra mail og instagram

Fra Team Dalenium:
Hej!	Tack	så	mycket	för	det	fina	arrangemanget	runt	tävlingen	i	helgen,	vi	i	Team	Dalénium	är	väldigt	
tacksamma	för	att	vi	fick	möjligheten	att	delta.	

Fra Team Orcas:
Takk for i år! Kjempearr! Team Orcas har kost seg heeeele dagen. Gratulerer til alle vinnere og særlig the 
Champs	@fllseptem	<3	knallartig!

Team Aquard:
Det var en fantastisk opplevelse og vi hadde det utrolig gøy!

Bekk1:
Vi vant dessverre ingen priser i går, men det har vært en fantastisk opplevelse!

Septem:
Tusen	takk	for	en	flott	turnering!	I	en	flott	arena	med	mange	flotte	og	flinke	lag!	Dåkker	er	rett	og	slett	rå!	
Og takk til alle sponsoran og ikke minst veilederan som har gjort dette mulig!
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Presse
I 2017 hadde vi rekordmange presseoppslag rundt FLL. Over 70 presseoppslag ble registrert i forbindelse med 
høstens	sesong.	Veldig	mange	lokalaviser	laget	saker	på	sine	lokale	lag,	og	FLL	ble	godt	profilert	i	aviser,	
magasiner,	radio	og	TV.	Spesielt	gøy	var	det	at	TV2	tok	turen	til	Fornebu	og	sendte	direkte	fra	finalen!	



Oppsummering 
Året 2017 har vært en spennende og hektisk år! Vi har endelig fått iverksatt mange av prosjektene vi har  
arbeidet med. Spesielt fornøyd er vi med piloteringen av Mini League. at vi snart ser resultatet av nye 
hjernekraft.org og vårt første Scandinavian Innovation Award-arrangement! 

Gjennom alle våre møter, henvendelser og driften av nettverket, ser vi mindre frafall av byer og ikke minst  
kan	vi	glede	oss	over	å	få	mange	flere	FLL-byer	i	familien	i	2018.	Dette	er	et	resultat	av	økt	fokus	på	de	 
eksisterende byene, samt et offensivt arbeid med å skaffe nye byer. Vi har vært mye på veien for å besøke  
byer og være tilstede der vi bør være. Det er i relasjonen mellom mennesker vi får gode resultater og vi er 
opptatt av en god relasjon med alle våre samarbeidspartnere, prosjektledere, veiledere, lag og sponsorer. 

Skolen er i endring og nye læreplaner snart skal innføres i Norge. For oss er det utrolig spennende. Med  
innovasjon,	dybdelæring,	samarbeid,	kreativitet	og	programmering		som	noen	av	flere	viktige	nøkkelord,	 
er FIRST® LEGO® League mer aktuelt enn noen gang! 

Vi	skal	være	på	banen	og	gi	enda	flere	elever	i	hele	Skandinavia	muligheten	til	å	lære	realfag	og	andre	fag
på	en	spennende	og	virkelighetsnær	måte	-	der	det	er	elevene	selv	som	definerer	og	løser	problemer.
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Sponsorer
Stiftelsen FIRST Scandinavia støttes økonomisk av bedrifter og offentlige myndigheter. Følgende sponsorer 
gjorde FIRST LEGO League mulig i Skandinavia 2017.

Hovedsponsor Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på mer enn 40 års 
erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender de teknologi og nyskapende forretningsløsninger 
for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Statoil har hovedkontor i Stavanger, om lag 23.000 
ansatte over hele verden og er børsnotert i New York og Oslo.
Statoil	er,	gjennom	Morgendagens	Helter-programmet,	hovedsponsoren	til	FIRST	LEGOLeague	(FLL),	og	ved	å	
støtte FLL ønsker Statoil å inspirere unge mennesker over hele verden til å bli interessert i vitenskap, teknologi 
og forskning.
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Tekna er den største fagforeningen i Akademikerne. Foreningen har mer enn 67 000 medlemmer med 
masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap, i forskjellige yrkessituasjoner og med ulike interesser. 
For Tekna er det viktig å være en aktiv pådriver og bidragsyter i arbeidet med å formidle realfagenes betydning 
for fremtidig verdiskaping og en bærekraftig utvikling. Tekna støtter FIRST LEGO League i regi av sine lokale 
Tekna avdelinger.

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og sikkert 
fram. De skal utvikle gode vegsystemer som alle kan bruke, der transporten ikke fører til alvorlig skade på 
mennesker eller miljø. Dette bidrar til å oppfylle mål som å utvikle næringslivet, øke menneskenes muligheter 
for å delta i samfunnslivet og gi bedre livskvalitet.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring, og er 
underlagt Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet støtter FIRST LEGO League som ett av mange 
tiltak for å motivere barn og unge til å velge realfag.

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som arbeider for rammebetingelser 
som styrker kraftnæringens lønnsomhet og konkurranseevne. Organisasjonen har 280 medlemsbedrifter som 
produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen og 
dekker ca 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge.  Energi Norges visjon er bedre klima, sikker forsyning og 
grønn vekst
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