
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information till deltagarna vid Ungdomstinget  
den 22 oktober 2013 
Inspiration, kunskap och framtidsfrågor  – Du är varmt välkommen på  
Ungdomstinget den 22 oktober 2013. En temadag om vikt iga framtidsfrågor för  
länets gymnasieelever . Förbered dig på en dag med mycket  inspiration, många 
nya möten och en och annan tankeställare. 
 

Viktig information: 
Tid:  Tisdagen den 22 oktober 2013 mellan ca kl 8.30 – 15.30 
Plats:  Växhuset, Viktor Larssons Plats 1. Från tågstationen hittar du lättast genom att följa 

Kopparbergsvägen rakt upp och förbi konserthuset (vänster sida). Gå förbi ”Skrapan” 
(affärscentra och hotell, ”Skyskrapa”) på höger sida efter ca 300 m ligger Växhuset på 
höger sida.  

Resor:  För er som inte kommer från Västerås, bjuder vi på resan, den lärare som följer med 
eleverna kommer att få bussbiljetter per post någon vecka innan Ungdomstinget. 

Ta med: Penna och anteckningspapper. 
 
Avanmälan: Ungdomstinget är kostnadsfritt för deltagarna men vid avanmälan efter den 19 oktober, 
debiteras skolan 150 kr per utebliven deltagare. Skolan ansvarar därmed själva för att fylla de antal platser 
som man anmält. 
 

Program över dagen finner ni nedan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För  ytterl igare information  
och anmälan kontakta: 
Hanna Björkman, projektledare 
Tel: 070-299 12 98,  
hanna.bjorkman@fa21.se 
 



 

Program 22 oktober 2013 
 
Programmet kan komma att ändras gällande tider.  
 
08.30-09.00  Inskrivning, fika och frivillig aktivitet. 

Det kommer att finnas aktiviteter på morgonen för de elever som kommer tidigt. 
 
09.00-09.45 Invigning och föreläsning med Erik Dahlqvist, professor i energiteknik, 

Mälardalens Högskola. Få koll på vad energi är, vad som behövs för att få 
samhället att gå runt och vad det får för konsekvenser för klimat och miljö. Erik 
berättar om hur klimatet och energin påverkar Sverige och hur det ser ut globalt. 

 
09.45-10.00 PAUS – under pausen finns det möjlighet att besöka utställare och ta del av 

frivilliga aktiviteter ute på caféområdet. 
 
10.00-11.00 Pass 1: ”Upptäck de smarta energi lösningarna” Stefan Söderlund, 

Solarit . Solen är inte bara en förutsättning för allt liv på jorden utan också den 
mest naturliga energikällan. Stefan berättar om hur smarta energilösningar kan 
hantera dagens och framtidens utmaningar. 

 
11.00-12.00 Pass 2: Wake-Up Call ”Youth Cl imate Action”. Här berättas historien om det 

moderna, internationella engagemanget som attraherar en ny, bred publik. 
Framgångssagor skapade av unga människor från hela världen som med passion 
och kreativitet tar sig an våra globala utmaningar uppmärksammas. Alla deltagare 
får sitt eget exemplar av magasinet ”Heroes of Today” för att få mer inspiration för 
sina egna idéer och projekt. 

 
12.00-13.00 LUNCH, maten är ekologisk, säsongsanpassad och Fairtrade i den mån det är 

möjligt. Under lunchen finns det möjlighet att besöka utställare och ta del av 
frivilliga aktiviteter ute på caféområdet.  

 
13.00-14.00 Pass 3: Wake-Up Call ”Redesign the world” :  mina val i min vardag som 

påverkar: Vad kan jag göra? Att ta med hem/till skolan etc!  
 
14.00-14.15  PAUS – under pausen finns det möjlighet att besöka utställare och ta del av 

frivilliga aktiviteter ute på caféområdet. 
 
14.15-15.00 Pass 4: Fortsättning på Wake-Up Call ”Redesign the world” : mina val i min 

vardag som påverkar: Vad kan jag göra? Att ta med hem/till skolan etc!  
 
15.00-15.30  Avslutning och utvärdering.  

Alla deltagare får sitt eget exemplar av utbildningsmaterialet Vett & Watt för att 
kunna ta med sig kunskap och inspiration hem/till skolan. 

 
Ett lärarkit med kontaktuppgifter till samtliga föreläsare och utställare samt relaterad info kommer 
att delas ut till ansvarig personal samt tips på hur man kan arbeta vidare på sin skola.  


