
Koding - Lag et dataspiLL

Å kode ved hjelp av 
blokkprogrammering er litt som 
å bygge med lego. Du setter 
sammen grafiske kodeblokker 
og lager et dataspill. Alt 
ligger på nett, og vi koder i 
nettleseren.

Se mer:
code.org
scratch.mit.edu

Bli med på programmering av 
enkle animasjoner, en skritteller 
eller et stein-saks-papirspill 
med BBC micro:bit. Micro:bit 
er en liten mikrokontroller 
med lys, knapper og 
masse sensorer som kan 
programmeres i nettleser med 
blokkbasert koding.

Se mer:
microbit.org

LEGO SPIKE Prime er en ny 
robot som vi kan 
programmere med gøyale 
sensorer. Vi bygger en LEGO-
fabrikk som kan sortere 
LEGO-klosser i ulike farger. 
Her blir det både bygging og 
programmering!!

Se mer:
education.lego.com

SPHERO-VERKSTED

Sphero er en morsom 
robotball som vi skal 
programmere til å følge en 
løype som vi lager selv. Her 
blir det mulighet for både 
samarbeid og konkurranse!

Se mer:
sphero.com

BYGGING MED LEGOSPIKE

moro med micro:Bit

• Du får tildelt en gruppe, og
du skal følge denne gruppen
mens du er på biblioteket.

• Alle gruppene deltar på to
ulike verksteder.

• På verkstedene møter du
veiledere som hjelper deg i
gang med aktivitetene.

• Du har omtrent 60 minutter
på hvert verksted.

sLiK er dagen

BeeBot er en robotbie som 
skal samle nektar fra blomster 
og bær for å lage honning. Vi 
må programmere den til å 
finne det den trenger og for å 
finne veien tilbake til bikuben.

Se mer:
statped.no - søk på bee-bot

LightBot er en liten robot som 
har ett eneste mål i livet: alle 
de blå blokkene skal lyse. Du 
må programmere roboten slik 
at den når målet sitt!

Se mer:
lightbot.com

LightBot

verKsteder

VeLKommen tiL  
girL tech Fest!

BEEBOT
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tusen taKK For at du deLtoK!
Vil du lære mer om å kode?

Kodeklubben Tromsø er et gratistilbud 
som driftes av frivillige fra UiT Norges 
arktiske universitet og byens i IT-
bedrifter. Kodeklubben holder til på 
Institutt for informatikk. Det er mulig å 
delta uten egen datamaskin.

Se mer:
kodeklubben-tromso.github.io
kidsakoder.no

om arrangører og 
Bidragsytere
Tromsø bibliotek og byarkiv
Biblioteket har tilbud til blant annet barn, 
unge, voksne og flerspråklige. Biblioteket 
tilbyr også selvbetjent åpningstid for alle 
over 15 år mellom kl. 07.00 og 22.00.

Vitensenteret
Nordnorsk vitensenter Tromsø vil øke 
rekruttering til realfagene ved å spre 
realfagsglede, kreativitet og nysgjerrighet. 
Se mer: nordnorsk.vitensenter.no

Skolelaboratoriet i realfag og 
teknologi
Skolelaboratoriet ved UiT Norges arktiske 
universitet tilbyr aktiviteter for elever og 
lærere i grunnskole og videregående skole. 
Se mer: uit.no/skolelab

LoKaLe sponsorer

Er du klar for en dag med koding?
Velkommen til Girl Tech Fest på hovedbiblioteket i Tromsø!

Dette skrivet gir deg oversikt over dagens program, beskrivelse 
av aktiviteter og informasjon om hvem som bidrar. Ta det med 
hjem og vis det til andre!

Girl Tech Fest blir avholdt i totalt ni norske 
byer. Arrangementet er et initiativ fra 
Jenterkoder. Jenterkoder er et frivillig 
initiativ og samarbeid mellom en rekke 
entusiastiske tech-kvinner. Mange andre 
aktører har blitt med på laget.  

Se mer:
• jenterkoder.no
• realfagsrekruttering.no - Nasjonalt

senter for realfagsrekruttering
• norwaymakers.org - Norway makers
• ikt-norge.no - IKT-Norge




