Torsdag 11 oktober
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.15 Välkommen
13.15-14.00 Lo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryd och makernörd
Lo Claesson delar några tankar kring hur hon ser på makerspace som ett ekosystem för lärande.
Hon har bland annat skrivit boken Skaparbibblan tillsammans med Eleonor Grenholm och Ann
Östman.
14.00-14.45 Per Falk, it-strateg på Utbildningskontoret i Upplands Väsby och processledare på
Väsby Makerspace
Per Falks arbete handlar om att omsätta skolans läroplansmål inom programmering och
digitaliseringsstrategier till handling och aktiviteter för barn, unga, pedagoger och skolledare. På
Väsby Makerspace får man lära sig om robotar, datalogiskt tänkande samt bygga sina egna
konstruktioner i olika material.
Per Falks föreläsning är en berättelse om vad det innebär att vara människa idag och hur vi tolkar
adekvat digital kompetens i en tid med digitala påverkanskampanjer, robotar och intelligenta
mediciner.
14.45-15.15 Fika och nätverkande
15.15-16 Stijn De Mil, grundare av Fablab Bryssel & Fablab Factory
Digital litteracitet, makerspaces och bibliotek. Insikter från utlandet.
Varför ska vi ha makerspaces i bibliotek och vad gör bibliotek utanför Sverige? Stijn de Mil pratar om
sina erfarenheter av att jobba med bibliotek i Belgien samt hans syn på makerkultur och bibliotekens
roll. Fablab Factory är ett Belgiskt företag från Bryssel som hjälper organisationer såsom bibliotek och
skolor att starta makerspaces. Stijn de Mil har även själv startat Fablab Bryssel, samt Fablab ErpeMere, världens första Fablab i en grundskola.
16.00-16.15 Pitchning av morgondagens workshops
17.00-17.30 Gemensam promenad till kvällens aktiviteter; samling utanför Conventum
17.30-19.00 Culinary Literacy - vi lagar mat tillsammans
19.00 Middag
Efter middagen Dansprogrammering och Mini Maker Faire.

Fredag 12 oktober
8.30-10.30 Workshops
10.30-11.00 Fika och förflyttning
11.00-12.30 Redovisning av workshops; testa i praktiken
12.30-13.30 Lätt lunch och föreläsning av Linda Mannila, föreläsare, författare och forskare
Linda Mannila har över 15 års erfarenhet av att arbeta med frågor som berör digitalisering och
utbildning. Hon brinner för inklusions- och jämlikhetsfrågor i det digitaliserade samhället och
spenderar stora delar av sin tid med att driva projekt och fundera på frågor kring samhällsutveckling,
framtid och hur tekniska framsteg påverkar och formar oss som människor. Linda driver också den
ideella föreningen Make It Finland, som arbetar för digital folkbildning och digital delaktighet
oberoende av ålder, genus, etnicitet och andra faktorer. Under föreläsningen kommer Linda att
fokusera på människan i det digitala – om digitaliseringen förändrar allt, vad innebär det för oss?
13.30-13.45 Avslut och överlämnande av stafettpinnen

