
Bli med i Kodeklubben Valdres 

Vil du forske,  programmere/ kode, lage film, bruke pc’ en 
kreativt, ha det gøy, få nye venner og samtidig lære noe? 

Da er kodeklubben noe for deg. Vi starter høsten med å delta på årets First 
Lego League (www.hjernekraft.no). Årets tema i First Lego League er «city 
shaper». 14. September slippes oppdraget, turnering den 9.nov., høyskolen 
Gjøvik. Påmeldingsfrist er 20.9, møt opp førstkommende tirsdag så er du 
med:-) Vi lytter også til barna selv om hva de ønsker å finne på utover 
vinteren. En sosial dag i løpet av den snørike tiden legger vi opp til:-) 

Velkommen. 

Til alle barn og ungdommer i Valdres  
som liker å ha det gøy sammen 

Koding - sosialt - forskning - kreativitet - data

KODEKLUBBEN VALDRES 12.O9.2019

Hvor? 
I Idefjøset og Soltun 
grendehus, Nord-
Garthus gård, 
valdresvegen 2098, 
2930 Bagn 

Når? 
Tirsdager og 
torsdager kl.18-20 

First Lego 
League (6-16 år) 

Kodeklubben 
Valdres deltar på 
årets lego league 
fra 14.9-09.11. 
Turneringen er på 
høyskolen i Gjøvik 
den 09.11. Bli med!

LEGO LEAGUE JR 
Barn mellom 6-9 år.

A
LEGO LEAGUE 

UNGDOM 
Ungdom mellom  

10-16 år

B
VEILEDER 

Vil du hjelpe til? 
Suuuupert. Meld deg til 

tjeneste! 

C

http://www.hjernekraft.no


Droneverksted 
For ungdom fra 10 år 

Vi anskaffet mindstorms, 3D-printer, Osmo, VR-
briller og nå anskaffer vi droner til 
dronebyggerverksted. Sparebanken Hallingdal 
Valdres har gitt oss både penger og utstyr som vi 
bruker hele tiden. Vi har også hatt en kampanje 
på SPLEIS og fått inn penger til å arrangere 
dronebyggerverksted - dette skjer den 
7.12.2019.  

«Kos og læring» 

Gjennom kodeklubben Valdres har vi kos og 
læring høyt på agendaen. 

Hver kodekveld har en av foreldrene med seg et 
eller annet som vi kan kose oss med i pauser, det 
blir alltids tid til litt lek og moro mellom øktene. 
Av og til lager kodekidsa popcorn sammen. 

Super: bit 

.... en satsning hvor Lær Kidsa Koding, 
Vitensentrene og NRK satser på å lære barn å 
kode. vi i Kodeklubben Valdres har meldt seg på! 
i skal arrangere minst 8 kodeaktiviteter med 
micro:bit, kanskje bygger vi noe som blir 
spennende å programmere!

KODEKLUBBEN VALDRES 12.09.2019

KODEKLUBBEN VALDRES ER MED I LÆR KIDSA KODING 
Kodeklubben Valdres er en del av landsomfattende nettverk av kodeklubbet. Lær kidsa koding består av 
frivillige ildsjeler rundt i Norge som bidrar med egen kunnskap og tid for å løfte kompetansen hos barn 
og unge i Norge om koding / programmering.  www.kidsakoder.no. Vi har tilgang til ressurser som 
oppgaver, flinke folk og inspirasjon til hva vi skal fylle kodekveldene med gjennom kidsakoder. 
www.kodeklubbenvaldres.no er vår klubbside. 

Av og til får vi inntekter ved å arrangere workshops / 
konferanser med koding som tema - vi har arrangert 
lærerkonferanse i Valdres med koding som tema, og vi 
har vært på Ungdomsklubben i Etnedal for å vise frem 
koding. Bli med du og!!!! Velkommen!!! 

Påmeldingsfrist til First Lego League er 20.9. Send 
SMS til Sonja Bordewich på 99542850 med navn på 
barn/ungdom, eller bare kom på tirsdager 18-20. 
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