
MELD DIG SOM DOMMER 
TIL PROJEKT EDISON



VIL DIN VIRKSOMHED GØRE EN FORSKEL 
OG BIDRAGE TIL BØRNS INTERESSE 

FOR ENTREPRENØRSKAB OG IVÆRKSÆTTERI?

Ballerup Kommune deltager i den landsdæk-
kende opfinderkonkurrence Projekt Edison, 
fordi vi ønsker at give eleverne på 6. årgang 
mulighed for at prøve kræfter med en inno-
vativ læringsproces.

HVAD ER PROJEKT EDISON?
Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkon-
kurrence for elever i 6. og 7. klasse støttet af Fonden
for Entreprenørskab. Formålet er at vække elever-
nes interesse for entreprenørskab og iværksætteri
ved at prøve kræfter med det i praksis.
Hvert år deltager 6. klasser i Ballerup Kommune om
at komme til lokalfinalen, hvor klasser fra alle
kommunens skoler mødes og dyster om at have lavet
den bedste opfindelse.

DIN ROLLE SOM DOMMER
Vi har brug for dig som dommer fra erhvervslivet til 
at dømme lokalfinalen, hvor finalister fra hver skole 
præsenterer deres opfindelser fra idéprocessen til 
prototype. Det betyder meget for eleverne at møde 
og pitche for jer fra erhvervslivet, da I repræsen-
terer ”det virkelige arbejdsmarked”. Derfor vil vi 
gerne have dig og/eller en af dine kollegaer med. 

DIN TID
Du skal kunne afsætte 3 ½ time torsdag den 5. novem-
ber 2020 kl. 8.00-11.30. Her vil du blive introduceret til 
bedømmelseskriterierne sammen med de andre dom-
mere, møde borgmesteren og dømme finalen. Du skal
ikke forberede noget inden.

Der serveres morgenmad og er mulighed for at
netværke med de andre dommere. Din deltagelse vil
gøre en forskel for konkurrencen.

DOMMER FRA SCHNEIDER ELECTRIC: 
Eleverne er utrolig dygtige til at bruge digitale
virkemidler. Vi skal lad os inspirere og tage idéerne
til os, for de kommer og sprænger rammerne.
Nogle af de ting jeg har set i dag, er tæt på at være
flyvefærdige, så med de rigtige midler, så kunne
idéerne faktisk blive til noget i morgen.

ÅRETS EDISON-TEMA I 2020
Årets tema, som eleverne skal arbejde med, bliver
”Min Hverdag i Fremtiden” med to overordnede om-
råder - ”Byen” og ”Boligen”. Eleverne vil gennem
Projekt Edison få viden om mange lokale og globale
samfundsmæssige udfordringer og problematikker,
der har en stor indflydelse på vores fremtid. De vil
via entreprenørskabsundervisning få værktøjer til at
kunne være en del af løsningen. 

KONTAKT
Udviklingskonsulent Sanne Askholm
Tlf: 2929 9244
Mail: sas5@balk.dk
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