
Ny Barnhacksturné besöker 22 skolor runtom i landet
Internetstiftelsen IIS:s populära Barnhack åker nu ut på ny turné och tar med sig ett nytt upplägg. I stället för kurser på fritiden
kommer elever nu att få lära sig programmera i klassrummet på lektionstid.

Barnhacksturnén kommer att dyka upp på 22 skolor på olika håll i landet under november och december. Totalt kommer mer än 850 barn få
pröva på att bygga egna digitala spel och ges möjligheten att upptäcka tjusningen med programmering.

Vanligtvis arrangeras kurserna på IIS kontor, men för att även de som inte kan komma dit ska kunna testa programmering ger sig Barnhack ut
på turné. Den stundande turnén är den fjärde i ordningen. Nytt för den här gången är att IIS kliver in i klassrum för att hacka under lektionstid.
Det är lärare på de aktuella skolorna som själva anmält intresse för att turnén ska stanna till hos dem.

–  Nu när digital kompetens kommer att ingå i läroplanen känns det logiskt för Barnhack att haka på. Genom att dyka upp på skoltid kan vi
också nå alla barn i en klass, inte bara de som anmäler sig för att vara med på fritiden, säger Cia Bohlin, chef för kunskap och analys på IIS.

Målet med Barnhacksturnéerna är också att inspirera lärare. Med hjälp av kommande material från IIS kan lärare på ett enkelt sätt skapa
programmeringslektioner och andra digitala aktiviteter i skolan.

– Vi vet att många lärare tycker att det är svårt att skapa digitala lektioner, framför allt när det kommer till programmering. Därför har vi tagit
fram material som visar att det inte behöver vara så krångligt – vi tror att det kommer att uppskattas av lärarna, säger Cia Bohlin.

Hit kommer Barnhacksturnén:

6/11 Örbyskolan, Älvsjö 
6/11 Björkängsskolan, Töreboda
7/11 Norrbackaskolan, Visby
8/11 Väskinde skola, Visby
9/11 Hamnskolan, Stockholm
10/11 Vällingbyskolan, Vällingby
13/11 Freinetskolan Kastanjen, Norsborg
14/11 Vistaskolan, Huddinge
15/11 Balingsnässkolan, Huddinge
15/11 Nygårdsskolan, Billdal
16/11 Ursviksskolan, Stockholm
17/11 Årstadalsskolan, Stockholm
27/11 Sörbyskolan, Gävle 
28/11 Bergby centralskola, Bergby
29/11 Mo Skola, Söderhamn
30/11 Trönö skola, Trönödal
30/11 Kyrkbyskolan, Nödinge
1/12 Björksätraskolan 4-6, Sandviken
4/12 Östbergsskolan, Frösön 
5/12 Treälvsskolan, Lit
6/12 Sånghusvallens skola, Ås
7/12 Ås skola, Ås

För mer information, kontakta:

Cia Bohlin, chef för kunskap och analys på IIS 
Telefon: 070-777 64 97
E-post: cia.bohlin@iis.se

Elisabeth Standár, pressansvarig på IIS
Telefon: 070-407 58 29
E-post: elisabeth.standar@iis.se

Om Internetstiftelsen i Sverige, IIS
Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. IIS
ansvarar för drift och administration av internets svenska toppdomän .se. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika
satsningar inom forskning, utbildning och undervisning. Till exempel start- och mötesplatsen GOTO10, konferensen Internetdagarna,
Barnhack och mätverktyget Bredbandskollen.


