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1. Nordnorsk vitensenter
2. Vitensenteret i Trondheim
3. VilVite
4. Jærmuseet
5. Norsk Teknisk Museum
6. INSPIRIA science center
7. Vitensenteret innlandet
8. DuVerden Porsgrunn
9. Sørlandet Vitensenter









STORT
BESØKSSENTER

• Mange 
temahelger

• Stor spenn i 
innhold



SPENNENDE MØTESTED

• Flotte møterom

• Mange 
aktivitetsmuligheter

• God matservering

• Fornuftige priser





SKOLETILBUDET 

• Skolebesøk for alle elver i 2, 4, 6 og 9 trinn

• Skolebesøk for 40% av elevene i VGS

• Lærerkurs (i 2014 er det tilbudt 15 gratis lærerkurs 
for Østfold lærere) 

• Ekstra dag-arrangementer som skoler inviteres til på 
senteret (Mange forskjellige i året)

• Arrangementer mot foreldre og lærere på kveldstid

• Kveldsarrangementer for barn og unge sammen 
med blant annet Idrettskretsen

• Praksisopphold for lærerstudenter



UNIKE INSPIRIA

• Gir alle elever i Østfold et systematisk 
tilbud fra grunnskole til ut VGS

• Gir alle lærere i Østfold påfyll og 
inspirasjon

Altså integrert del av utdanningssystemet:

• Forsker og supplerer det som skjer i 
skolen



5 SUKSESESS-FAKTORER FOR 
SKOLEOPPLEGGET

Transport er sikret
 Gratis

 Organisert

Dato blir tildelt
 Begrenser

planleggingen

INSPIRIA kontakter

 1-2 fra hver skole

 Møtes jevnlig

60 forskjellige program

 Lærere kan velge
relevant program

Egne undervisningrom

 6 veldig gode rom



INTEGRERING  MED UTDANNINGSSYSTEMET

Skole
besøk

Lærer-
kurs

Lærer-
utdanning

Skole
prosjekter
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UTSJEKK MOT ØSTFOLD LÆRERE

202 lærere svarte



SVAR SPØRSMÅL 1 OG 2

Påstand 2
INSPIRIA er et viktig supplement til 
undervisningsløpet for realfag

Påstand 1
INSPIRIA er en læringsarena som skaper 
realfagsglede 
(=inspirasjon/begeistring/interesse for realfag)



Påstand 3
INSPIRIA er en læringsarena med 
pedagogisk tilbud som gir elevene økt 
kunnskap

SVAR SPØRSMÅL 3 OG 4

Påstand 4
INSPIRIA er en læringsarena som gir 
lærere faglig inspirasjon



SATSNING: FORSKERSKOLE

• Mange uker i 2014
– Vinterferie

– Sommerferie

– Høstferie

• Uke med 
dagsspesifikke 
program

• For flere alderstrinn



UNIK HELSESATSNING



OVERORDNEDE MÅL 2012-2015

• INSPIRIA skal bidra til å 
styrke folkehelsearbeidet 
i Østfoldhelsa og blant 
dets partnere.



18 FORSKJELLIGE HELSEPROGRAMMER

• 1.-2. klasse:  

– Min fantastiske kropp

• 3.-4. klasse:

– Syk moro

– Hopp i det



18 FORSKJELLIGE HELSEPROGRAMMER

• VGS:  
– Unike deg

– Matprat

– Hjernevask og stress

– Dreamteam

– Vi reparerer knær med 
stamcelleforskning

– Lavfettmajones av cellulose

– Fru Paulsen



SUKSESS I VIDEREGÅENDE SKOLE

• Helseprogram på 2.plass og 
delt 3.plass blant 
videregående skoleklasser!

• «Matprat» på en 2.plass, 
slått av «Vårt strålende 
univers» i Planetariet. 

• «Unike deg- om psykisk 
helse» har delt 3.plass med 
matteprogrammet Binære 
tall.



KONKLUSJONER SÅ LANGT

• Helsespørsmål kan undervises på et 
vitensenter på en spennende måte som 
skaper interesse hos barn og unge

• INSPIRIA er en egnet arena til å nå barn og 
unge med helse relatert kunnskap og 
informasjon

• INSPIRIA kan også brukes mot lærere, 
foreldre, helsepersonell og således være et 
effektiv supplement til myndighetenes 
folkehelsearbeid



EKSTRA MOT INDRE KOMMUNENE?



BEDRE KOLLEKTIVTILBUD

• Miljøtoget kommer som tilbud 
om få uker

• Ny bussrute fra Råde stasjon til 
Sarpsborg stasjon med stopp 
INSPIRIA

• Buzzbilli kl 09:00 – 13:30 for alle 
elever og lærere til kr 5. 

• Barn under 7 år reiser jo gratis



FORELDREKURS

• Gratis inspirasjonskurs for 
foreldre og lærere på 
kveldstid. Matematikk 
med helse-
problemstillinger



FIRST LEGO 
LEAGUE

• Helg hver November

• Opptil 40 lag (klasser)

• Prøver å få alle 
kommuner med

• Næringslivet som 
dommere



SCIENCE CIRKUS

• Søker som del av stort Interreg prosjekt 
spesifikt opplegg sammen med Innovatum og 
Høgskolen i Østfold og Høgskolan Väst:

– Ekstratilbud til skoler med litt avstand til 
senterene

– Besøk med show



SCIENCE CAMP MED UE

• Forslag som snart går til fylkeskommunen sammen med 
Ungt Entreprenørskap

• Målgruppen er lærere  og elever 8. og 9. klasse. Skolene vil 
være fra: 

– Spydeberg (8 stk klasser a 25 elever)

– Trøgstad ( 6 klasser a 25 elever) 

– Rakkestad (8 klasser a 25 elever)

28



BESØK PÅ «FESTIVALER»

• Vi kommer gjerne

• Vi kan ha stand med konkurranser

• Vi kan ha show fra scene

• Tar en del slikt som markedsføring



GEIR ENDREGARD
Adm. direktør

Telefon: (+47) 958 46 220 / 03245
E-post: geir.endregard@inspiria.no
Adresse: Bjørnstadveien 16 , 1712 Grålum
Web: http://www.inspiria.no
Facebook: http://www.facebook.com/INSPIRIAsc
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