Nyhetsbrev nr 2, 2010
Välkommen till nya futurecity.nu!
Den 23 april lanserades den nya webbplatsen för Future City som ett led i utvecklingen av
Future City som ha skett under året. Lanseringen är också startskottet för nästa års tävling
som du kan gå in och anmäla din skola till nu.
På webbplatsen hittar du information om hur du anmäler dig och de regler som finns under
rubriken Var med och tävla medan årets tema, deltagare och tidplanen finns under rubriken
Årets tävling. Rubriken Engagera dig vänder sig till näringslivet och de som vill vara med som
mentorer eller medarrangörer. Det finns också en länk för juryn där.
Vill du veta mer om de medarrangörer som redan är engagerade så hittar du information
både på startsidan och under Om Future City. Naturligtvis finns all kontaktinformation under
rubriken Kontakt.

Anmäla din skola nu!
Anmälan till Future City 2010/2011 är öppen och du hittar anmälan på futurecity.nu under
Var med och tävla/Anmäl dig.

Årets tema:

Hur bygger man ett hus med så liten miljöpåverkan som möjligt?
Tänk dig ett hus, en fabrik, en skola, ett museum eller någon annan offentlig byggnad som
bara är byggd av miljövänliga och återvinningsbara material. Byggnaden behöver inte energi
eller vatten utifrån och den skapar bra livsmiljöer för djur och växter. Den renar kanske
stadsluften och är dessutom snygg där den står i framtidsstaden. Hur skulle du bygga då?
I framtidsstaden behöver laget inte begränsas till den teknik som finns idag – det är ju en
framtidsstad som ska byggas! Kreativa och futuristiska lösningar som kan ge oss en bild av
hur framtidens intelligenta byggnader kan komma att se ut kommer att premieras. Det
viktiga är att idéerna bygger på och är logiska förlängningar av teknik och vetenskap som är
känd i dag.
Läs mer om temat på futurecity.nu under Årets tävling/Årets tema.
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Tekniken i skolan
Future City var med på konferensen Tekniken i skolan den 26‐27
april. Vi visade upp Fagrabäckskolans modell från 2009 års tävling
och berättade mer om årets tävling. Besökarna hade också
möjlighet att lyssna på Fagrabäckskolan och deras erfarenheter
från Future City.
– Eleverna får kontakt med livet utanför skolan och de får lära sig
vad som är viktigt i näringslivet. Att kunna leverera saker i tid till
exempel, säger Louise Thoreson Roth, lärare på Fagrabäckskolan.
Läs mer i artikeln på futurecity.nu.

Gå in på futurecity.nu och surfa runt. Har du synpunkter idéer eller bara vill ställa fråga.
Tveka inte att höra av dig till mig!
Soliga vårhälsningar från
Ann‐Charlotte Geissler, projektledare Future City
Tel 0708‐98 05 09
E‐post ann‐charlotte@futurecity.nu
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