Nyhetsbrev nr 2, april 2011

Sju finalister är klara till riksfinalen
Fredagen den 15 april tävlar sju lag om vinsten i Future City – 25 000 kronor som ska
användas i Future Citys anda.
På regionfinalerna presenterar varje lag sin stad för juryn. Lagen bedöms för både den
muntliga presentationen och hur
modellen är byggd. Juryn tar hänsyn
till flera kriterier, som till exempel
hur transportsystemet fungerar, om
det finns olika typer av hus, om
modellen är byggd i skala och om
den är byggd av återvunnet
material. Och förstås att årets tema
återspeglas.
För att ta sig till regionfinal har
eleverna spelat Sim City, skrivit
uppsatser och byggt sin modell. De har hållit på ända sedan i höstas med projektet.
Av de drygt 60 lag som var med från tävlingens början, har följande sju lag tagit sig ända till
riksfinalen:
Region Syd:
Region Sydost:
Region Väst:
Region Mitt:
Region Öst:
Region Stockholm syd:
Region Stockholm norr:

Östra Lunds Montessorigrundskola, Lund
Karl-Oskarskolan, Växjö
Buråsskolan, Göteborg
Södra skolan, Katrineholm
Gottsundaskolan, Uppsala
Pershagenskolan, Södertälje
Victor Rydbergs Samskola, Djursholm

Vi önskar dem lycka till den 15 april!

Bilder från regionfinalerna
På futurecity.nu kan du nu hitta bilder från regionfinalerna. Gå in och se alla våra engagerade
elever. Du hittar bilderna under Nyhetsarkiv och Nyheter.

www.futurecity.nu

Nyhetsbrev nr 2, april 2011
Besök riksfinalen och lär dig mer om Future City
Är du intresserad av att vara med i Future City nästa år? Eller kanske vill du gå in som
medarrangör? Du är varmt välkommen att besöka riksfinalen den 15 april. Anmäl dig till
info@futurecity.nu senast den 8 april.
Plats:
Tid:

Solna Access, Sundbybergsvägen 1, Solna
Kl 9.30 – ca 16.30

Under förmiddagen presenterar alla lagen sina modeller från scenen. Varje lag består av tre
elever, som kommer tillsammans med sin lärare och mentor. Under eftermiddagen kommer
lagen ännu en gång att gå upp på scenen och svara på frågor från juryn. Under pauserna har
du möjlighet att gå runt och titta närmare på modellerna och själv ställa frågor till lagen.
Vi kommer att göra en dvd med allt som händer under finaldagen och intervjuer med alla lag.
Vi filmar också live under lagens presentationer för att projicera upp på en duk så att alla i
publiken kan se detaljerna på modellen.
Dagens moderator är Frida Zetterström.

Future City i media
Regionfinalerna har genomförts under mars månad och har uppmärksammats i media på
några orter. Du hittar länkarna till artiklarna på futurecity.nu under rubriken Nyhetsarkiv och
Future City i media.

Frågor och funderingar
Har du frågor, tveka inte att kontakta vår projektledare Ann-Charlotte Geissler,
ann-charlotte@futurecity.nu.
Med vänliga hälsningar
Styrgrupp och projektledaren för Future City

www.futurecity.nu

