
Teknikcamp 2018
Är du nyfiken på teknik och vilka möjligheter som finns inom denna 
framtidsbransch? Identifierar du dig som tjej och går i årskurs 7 eller 8?  
Då är Teknikcamp 2018 rätt val för dig! 
Under fyra dagar får du tillsammans med andra tjejer tänka innovativt och arbeta kreativt. 
Genom bland annat studiebesök och workshops kommer du att få prova på och utmana dig 
själv inom olika teknikområden. Dessutom får du träffa kvinnor som redan har valt att arbeta 
inom teknikbranschen. 

 
Makers of tomorrow

 
Praktisk information
Tid och plats: Dag 1, den 15 juni kl. 14.00-18.00. Kick-off på Cybercom, Lindholmens 

Science Park, Lindholmspiren 3 Se vägbeskrivning. 

  Dag 2–4: 
Göteborg:18–20 juni kl. 9.00-15.00  
Kungsbacka: 18-19 juni kl. 9.00-15-00, 20 juni kl. 9.00-12.00

Målgrupp: Tjejer i årskurs 7 och 8.

Mat & dryck: Göteborg: Fika ingår alla dagar. Lunch ingår den 18–20 juni. 
Kungsbacka: Fika ingår alla dagar. Lunch ingår den 18–19 juni.

Kostnad:  Kostnadsfritt. Det enda du ordnar själv är transporten till och från 
kursställena.

Anmälan: Senast den 4 juni via anmälningslänken. OBS! Det finns begränsat antal 
platser, först till kvarn gäller. 

Kontakt: Helene Stensson, regional Processledare Teknikcollege 
Göteborgsregionen, 031-335 5087, helene.stensson@grkom.se

På den gemensamma kick-offen dag 1 är du välkommen till Cybercom 
där du tillsammans med andra tjejer får möjlighet att delta i den spännande 
tävlingen Change the world Challenge och skapa din egen tv-spelskonsol 
med hjälp av minidatorn Raspberry Pi. Du får även träffa och inspireras 
av våra makers of tomorrow som arbetar på Cybercom och kommer att 
berätta vad som är det bästa med att jobba med innovation, utveckling och 
digitalisering.

Dag 2–4 är uppdelade på två orter: Kungsbacka och Göteborg. Vid anmälan 
väljer du vid vilken av orterna du vill spendera dessa tre dagar. 

Anmäl dig här!

https://www.delegia.com 

/teknikcamp2018

Senast 4 juni

https://chalmerskonferens.se/konferens/lindholmen-conference-centre/
https://www.delegia.com/teknikcamp2018
https://www.delegia.com/teknikcamp2018
https://www.delegia.com/teknikcamp2018
https://www.delegia.com/teknikcamp2018


 
Göteborg
Dag 2:  
SKF Tekniska Gymnasium  
och SKF Sverige AB

Här får du vara med i den spännande processen 
från idé till färdig produkt. Skapa en design i ett 
CAD-program i datorn, välj vilka material och 
tillbehör du vill använda och programmera sedan 
designen i våra CNC-maskiner som kör sig själva.  

Kontakt: 
Camilla Alenäs, rektor  
SKF Tekniska Gymnasium 
SKF Kompetenscentrum 
031-337 19 59 
camilla.alenas@skf.com

Dag 3–4:  
Volvo Cars och Göteborgsregionens 
Tekniska Gymnasium (GTG) 

Var med i det roliga arbetet från idé till färdig 
produkt. Under två dagar får du vara med och 
utveckla en helt ny Volvobil i miniformat. 

Kontakt: 
Kajsa Taylor 
Lärare GTG 
031-760 34 10 
kajsa.taylor@gtg.se

 
Kungsbacka
Dag 2–4:  
Elof Lindälvs gymnasium och 
Aranäsgymnasiet samt hos ett 
teknikföretag i Kungsbacka

Häng med på några spännande dagar i 
Kungsbacka! Vi testar på att designa alltifrån 
webbsidor till städer, vi tillverkar badbomber 
och lär oss programmera. Du får träffa tjejer från 
teknikprogrammet och från arbetslivet och vi 
hälsar på hos ett företag för en workshop om 
produktutveckling. Och du – du får en chans att 
lära känna ett helt gäng med jämnåriga tjejer som 
också är nyfikna på teknik.

Kontakt: 
Pernilla Öhberg 
Processledare Teknikcollege Kungsbacka 
0300 833528 
pernilla.ohberg@kungsbacka.se

Teknikcollege 
Göteborgsregionen


