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Future City 2011/2012 – visst vill du vara med?
Anmälan för årets tävling är öppen och det går bra att anmäla sig på futurecity.nu under
rubriken Var med och tävla. Sista anmälningsdag är den 15 oktober. Så snart anmälan är
gjord och anmälningsavgiften är inbetald skickar vi ut mer information och spel.

Entreprenöriellt lärande och Future City
I den nya kursplanen för grundskolan 2011 finns entreprenörskap och hållbar utveckling med
i skolans uppdrag. Future City är ett verktyg för att föra in entreprenörskap och hållbar
utveckling i undervisningen.
Elever som utvecklar de entreprenöriella egenskaperna är bättre förberedda för det
föränderliga samhälle som vi i dag lever i. Både i skolarbetet och när de kommer ut i
arbetslivet. De entreprenöriella kompetenserna är viktiga verktyg för det livslånga lärandet
och dessa får eleverna träna i Future City:
 Omsätta idé till handling
 Ta initiativ
 Lösa problem
 Planera sitt arbete
 Samarbeta med andra
 Lära genom handling
Läs mer på futurecity.nu under rubriken Entreprenöriellt lärande.

Uppdaterade regler
Sedan förra året har vi uppdaterat några av reglerna.
 En mentor ger numera 15 bonuspoäng och laget kan dessutom få 15 bonuspoäng för
studiebesök, gästföreläsningar med mera. Totalt kan laget alltså få 30 bonuspoäng.
 Måtten på modellen är justerade så att de stämmer överens med måtten på en
lastpall ifall modellen behöver skickas som gods.
 Bedömningskriterierna för muntlig presentation och årets tema är justerade.

Årets tema: effektivt resursutnyttjande
I årets tävling fokuserar vi på resurser, både de ändliga och förnybara. Hur bygger du en
framtidsstad där alla resurser utnyttjas så effektivt som möjligt? Det handlar om att på bästa
sätt ta tillvara historien, nutiden och framtiden när vi skapar morgondagens samhälle. Läs allt
om årets tema på futurecity.nu under rubriken Årets tävling.

www.futurecity.nu

Nyhetsbrev nr 5, september 2011
Nya medarrangörer
Nya bronsarrangörer är VVS Företagen, Fastighetsägarna och Glasbranschföreningen. Ny
övrig arrangör är Friskolornas riksförbund.
Guld
Energi & Miljötekniska Föreningen
Sveriges Byggindustrier
Svenska Teknik&Designföretagen
Trafikverket
Silver
EIO

Brons
Fastighetsägarna
Glasbranschföreningen
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Samhällsbyggnadslänken KTH
Svensk Byggtjänst
VVS Företagen
Övriga arrangörer
Friskolornas riksförbund

Medarrangörer 2011/2012
Vi söker fler medarrangörer till tävlingen. Är du och ditt företag/organisation intresserade av
att vara med, så kontakta tävlingsansvarige Saga Hellberg, Svenska Teknik&Designföretagen,
saga.hellberg@std.se.

Gilla Future City på Facebook
Vi kommer under tävlingens gång tipsa om roliga experiment,
intressanta artiklar och annat kul för både lärare och elever. Vi
tänker oss också att sidan kan vara en plats där vi som jobbar
med Future City, både lärare och medarrangörer, kan dela med
sig av goda idéer och ställa frågor till varandra.
Gilla oss via futurecity.nu eller sök fram oss på direkt på
Facebook. Vi ses där!

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

www.futurecity.nu

