
                      

 

 

                     Inbjudan till - Nordic CRAFT Kick Off Webinar 

CRAFT - Creating Really Advanced Future Thinkers 

 
Undervisar du i åk 6 - 8? Har du och din klass lust att prova på ett helt nytt, roligt och 
spännande sätt lära och arbeta på i undervisningen? I så fall är detta webbinarium absolut 
någonting för dig att anmäla dig till!   
  
Den 29:e november kl. 12.00 - 14.30 (CET) kan ni delta i ett webbinarium, där du och din klass kommer 
att starta upp ett samarbete med en klass från ett annat nordiskt land. Ni ska tillsammans hitta lösningar 
på ett verkligt och aktuellt problem som handlar om hållbarhet med hjälp av innovation och kreativt 
tänkande understött av digitalisering. 
  
Hur ska detta då gå till rent praktiskt? 
Upp till 48 klasser fördelade mellan Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Färöarna, Grönland och 
Åland samlas online på ett webbinarium och kommer där att guidas av ett expertteam från Danmark. 
Ni kommer att få några konkreta uppgifter att arbeta med före, under och efter webbinariet. Ni behöver 
avsätta max 2x45 minuter till uppgifter/förberedelser som ska göras innan webbinariet. Ni behöver också 
avsätta tid för själva webbinariet. Efteråt planerar ni vidare tillsammans med er partnerklass hur ert 
arbete ska fortsätta och sätter upp mål och förväntningar på samarbetet som ni följer upp tillsammans. 
 
Före, under och efter webbinariet 

 

Tävling! Om ni har lust kan ni välja att delta i en tävling där några elever från varje land 

ges möjlighet att delta som talare på Nordic BETT i London eller tävla vidare i de Nordiska 
Mästerskapen i Köpenhamn på Danmarks Læringsfestival.  
 

Anmälningar: https://www.craft-it.dk/webinars 

Läs mera, på engelska: https://www.craft-it.dk/nordic-craft  
Läs mera, på svenska https://www.oph.fi/sv/program/vad-ar-etwinning#anchor-etwinning-och-nordic-
craft 
Fråga mera: Programansvarig (eTwinning) Riikka Aminoff, riikka.aminoff@oph.fi 

Före webbinariet är det viktigt att du som lärare registrerar dig på eTwinning.net, som är en 
samarbetsplattform för skolor i Europa. Därefter blir ni tilldelade en klass i ett annat nordiskt land som 
ni skall samarbeta med. Inne i eTwinnings arbetsrum, som kallas för Twinspace, kommer ni att få 
presentera er för varandra, dela material osv och det är också detta som är er projektyta där ni arbetar 
tillsammans. 
 
Under: Webbinariet hålls på engelska och kommer att växla mellan att vara online, där värdarna startar 
upp var uppgift, och off-line, där klassen arbetar vidare på egen hand med den uppgift de fått och hela 
tiden har de stöd av dig som är deras lärare. Uppgiften de ska arbeta med är: 
 
Klimat(o)smarta föräldrar: Klimat(o)smarta föräldrar är ett innovationsuppgift där eleverna ska utarbeta 
idéer och komma fram till lösningsförslag på hur de kan få sina föräldrar att bli mer klimatsmarta och 
verka för en hållbar framtid, tex genom att få föräldrarna att använda hållbara lösningar, spara energi 
eller använda mindre plast. Klimat(o)smarta föräldrar genomförs i samarbete med Læringscenteret LIFE, som 

är en del av Novo Nordisk Fonden. 
 
Efter webbinariet planerar ni tillsammans med er nya partnerklass hur ni konkret ska arbeta vidare 
med era uppgifter/case. Ni får hjälp och uppgifter som stöder ert arbete. 
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