FÖRSKOLE
UTMANINGEN

Falun – Borlänge 2018-2019
FÖRSKOLEUTMANINGEN PÅ DIN FÖRSKOLA!

Vi utmanar alla förskolor i Falun och Borlänge att genomföra kreativa aktiviteter med
naturvetenskapligt och tekniskt innehåll i sina barngrupper. Som en första inspiration
till detta genomfördes Science Night 2018 i både Falun och Borlänge där deltagarna
deltog i tre olika workshops om QR-koder, ljud och analog programmering, samt
naturvetenskapliga experiment.

HUR FUNGERAR UTMANINGEN?
Ni genomför en aktivitet från Science Nights workshops med en eller flera barngrupper.
Om ni inte deltog på Science Night hittar ni innehållet från dessa workshops på vår
pedagogsida: pedagog.2047.nu. Under våren kommer fler enkla och inspirerande
utmaningar att skickas ut.
Dokumentera er aktivitet, med bild eller film samt text som beskriver ert arbete.
Det presenteras på pedgog.2047.nu, så att pedagoger kan inspireras av varandras
arbeten. Tänk på att få samtycke i skriftlig form, från barnens vårdnadshavare
för publicering av bilder/film i de fall enskilda barn kan identifieras i er dokumentation.
Samtycket för publicering på pedagog.2047.nu bifogas och skickas till 2047 Science
Center efter att vårdnadshavare gett sitt samtycke.
Anmäl er till FÖRSKOLEUTMANINGEN via mail:
johan.borg@2047.nu eller marcus.haglof@2047.nu.
Märk mailet med ”Förskoleutmaningen”. Ange även i mailet vilken förskola och barngrupp
det gäller.
Förskoleutmaningen avslutas i april-maj och alla som har skickat in minst ett bidrag
får ett NT-inspirerat pris till sin förskola. Dessutom kommer några förskolor att få
besök av en historisk personlighet t.ex. Carl von Linné eller Christoffer Polhem.

SAMTYCKESAVTAL
FÖRSKOLEUTMANINGEN 2018-2019
Samtyckesavtalet för varje enskild person som kan identifieras
i foto ellerfilm, ett samtycke per person. Samtyckesavtalet gäller för 2047 Science Centers
hantering av foton och filmer på pedgog.2047.nu och i sociala medier.
OBS! Samtyckesavtalet skickas påskrivet till 2047 Science Center: marcus.haglof@2047.nu
eller via post med märkning SAMTYCKESAVTAL FÖRSKOLEUTMANINGEN.
Namn:
Datum:
Förskola:
2047 Science Center behöver ditt samtycke för att behandla och lagra personuppgifter såsom:
- namn
- foton
- filmer
för att använda dina personuppgifter i följande syfte:
- hemsida
- sociala medier
Vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt enligt rådande lagstiftning.
Samtycket är giltigt tillsvidare
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig
eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.
ÅTERKALLELSE AV SAMTYCKE
Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.
Detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig på 2047 Science Center.
Observera att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen
innan samtycket återkallades.
KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET
Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du
tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Person samtycker till att personuppgiftsansvarig behandlar och publicerar hens
personuppgifter i enlighet med det här avtalet. Samtycker du till ovanstående?
__________________________________________________________________
Underskrift
målsman
_____________________________________________________
Namnförtydligande

