Oppfinnermesse
Grue kommune arrangerer årlig oppfinnermesse for barn og unge i Gruehallen på
Kirkenær. Alle barne- og ungdomsskoler i Glåmdalsdistriktet er invitert. Arrangementet
går over to dager hvor barne- og ungdoms trinnene har hver sin dag.
Av Thomes Trømborg, daglig leder GIVAS

GIVAS har i samarbeid med HIAS og Norsk Vann et prosjekt gående for å få
videregående skole til å tilby utdanning innen VA sektoren. I den forbindelse arbeides
det med informasjon og promotering av VA og GIVAS mot de ulike skoletrinn i vår
region.
Selskapet fikk en invitasjon fra oppfinnermessen til å delta med egen stand og anså dette
som en god anledning til å fremme informasjon om en spennende og utfordrende
bransje.
Spørsmålet var så, hvordan kan vi skape interesse for noe så “kjedelig” som vann og
avløp. Svaret ble en quiz med påfølgende “rørlegger test” og deltagelse i trekning av en
iPad 3 som dagspremie til de som fullførte.
Det ble laget en folder med lett grunnleggende informasjon om vår virksomhet. Svar på
alle spørsmål i quizene fantes i folderen slik at den måtte leses. Det ble utarbeidet to
quiz spørre skjemaer. En enklere versjon for alderstrinn 6-10 og en noe vanskeligere for
aldersgruppene 11-15. Videre ble det laget to rør modeller av ulik vanskelighetsgrad
som skulle monteres av ulike rør deler. En for hver av aldersgruppene.
Reglene var enkle. Dag en (barne trinn) – alle som besvarte quiz og gjennomførte
“rørlegger test” deltok i dagstrekkning. Dag to (ungdoms trinn) – 17 multiple choice
spørsmål besvart med minimum 16 riktige svar samt fullført “rørleggertest” kvalifiserte
for deltagelse i dagstrekkning.
GIVAS ansatte bidro med “faglig” bistand og det var god stemning og stor trafikk. I
overkant av 300 var med i trekningene. Deltagerne samarbeidet godt om oppgavene og
“rørlegger testen”.
Dagsvinnerne var begge jenter på henholdsvis 10 og 12 år. Det morsomme var at begge
hadde besvart den vanskeligste testen og at de hadde alle svar riktig.
Tilbakemeldingene var gode fra både arrangør, deltagere og deres lærere samtidig som
de fikk med seg litt informasjon og lærdom om vår sektor.
Kanskje fikk vi sådd et lite frø som kan bli til en god kollega en gang i fremtiden?
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