BLI FADDER

Välj verksamheten du vill utveckla
Genom att bli fadder väljer du själv vilka verksamheter du vill utveckla på din ort. Du stärker ditt
varumärke samtidigt som du satsar på regionens barn och unga.
NIVÅ • FADDER

FLER MÖJLIGHETER ATT SAMVERKA

5000:-/år och verksamhet. Möjlighet att
stödja flera verksamheter samtidigt.

Grunderbjudande. Kan kompletteras med
både guldkant och valfri fadderverksamhet.

• SKOLPROGRAM

• ATTRAKTIONSKRAFT

När du engagerar dig i Technichus, engagerar du dig
i skolan! Som fadder till vårt skolprogram bidrar du
till att vi kan nå ut till barn och unga i regionens alla
kommuner genom ökade resurser till skolresor och
utveckling av våra mobila program.
• 600 bokade skolklasser från regionen per år.
• Tydlig förankring i skolverkets läroplan. God ämneskunskap och metoder för att väcka intresse.
Utrustning och interaktiva miljöer som ingen
enskild skola har möjlighet att ordna själva.

• TEKNIK PÅ FRITIDEN

Experiment och aha-upplevelser för hela familjen!
Som fadder till Technichus utställningar bidrar du till
nysatsningar och förnyelse av den fasta utställningen.
• Den fasta utställningen öppnades 2001 och har
under åren kompletterats. Senast med en 12
meter lång friktionskana.
• Technichus har visat över 100 utställningar och
även producerat egna. Senast Alfons sagovärld i
samarbete med förlaget Bok-Makaren. Delar av
utställningen är på Sverige-turné.

• SOMMARLOVSENTREPRENÖR

Kurser efter skolan i kreativitet och uppfinnarglädje!
Som fadder bidrar du till att utbudet kan växa och
utvecklas med läromedel och utrustning.
• Teknikskola för barn och unga. Kurserna ges efter
skoltid och bidrar till en meningsfull fritid.
• Exempel på kurser är Javascript, smyckesteknik,
datorkunskap och programmering av legorobotar.

Sveriges största entreprenörsskola! Som fadder till
Sommarlovsentreprenör bidrar du till att unga på din
ort får chans att starta eget på sommarlovet.
• Technichus är nationell samordnare av koncept.
Sommaren 2015 deltog över 600 unga från 52
orter i programmet.
• Ett mål är att finnas i länets alla kommuner.

Läs mer på www.technichus.se/delaktighetspaket

