
   
Kjære lærere og elever – velkommen til Girl Tech Fest 
 
Så gøy at dere vil komme på fest hos oss! Her kommer mer detaljert informasjon om dagen, både om 
det praktiske rundt arrangementet og om gruppearbeidene jentene får delta på.    
  
Sted: xxx 
Tid: ukedag, dato, klokkeslett 
  
Interessen har vært enorm, og [xx] barn har fått plass på årets arrangement, og vi har [xx] på 
venteliste. Vi har med oss [xx] veiledere - kvinner fra teknologi- og IKT-yrker som tar seg fri fra jobben 
for å inspirere og lære bort, samt en rekke andre frivillige og sponsorer. Girl Tech Fest arrangeres i 
flere byer over hele landet - se mer info på www.girltechfest.no.  
   
Viktig informasjon: 
 
Foto  
Det er strenge regler for å ta bilder av barn og publisere dem, og vi trenger godkjennelse fra 
foresatte for dette. Det vil være medier og fotograf til stede, i tillegg til aktivitet i sosiale 
medier [fjern det som ikke gjelder dere]. Det er dermed viktig at alle foresatte er informert om at det 
tas bilder, og at du som lærer har fått godkjennelse fra dem. Hvis noen foreldre ikke godkjenner 
dette, er det deres ansvar å gi oss beskjed om hvem dette gjelder, samt trekke bort barn om presse 
er til stede. Vi vil prøve å varsle så godt vi kan, men det er viktig at dere lærere tar hovedansvar for 
dette da dere kjenner barna best.  
Skjema for fototillatelse finnes på nettsiden til GTF, eller dere kan be om at foreldre svarer på en 
enkel mail dere sender ut.    
 
  
Datamaskiner/annet utstyr  
Her skriver dere hva jentene må ha med seg av utstyr. Pc/nettbrett osv. 
Vi håper alle barna har anledning til å ta med eget utstyr, men hvis dette ikke er tilfelle kan dere ta 
kontakt med oss så skal vi hjelpe så godt vi kan. 
  
  
Mat  
Jentene får lunsj her, rundstykker og juice, men om noen av barna trenger allergivennlig mat eller 
lignende må de ta med dette selv.    
 
 
 
 
 
 
  
  
  



   
Program  
Må tilpasses 
  
Kl. 09:00: Registrering  
Kl. 09.15: Åpning  
Kl. 09:30 – 11:00: Første sesjon med workshops - klassene blir fordelt på ulike workshops  
Kl. 11:00 – 12.00: Lunsj og underholdning  
Kl. 12:00 – 13:30: Andre sesjon med workshops  
Kl. 13:30: Avslutning og hjemreise  
  
Workshops  
I år setter vi opp [antall] forskjellige workshops, hvorav alle jentene får vært med på [antall] av dem. 
Alle kommer innom [en kodeworkshop], også får de prøvd seg i enten [xx, xx eller xx].   
De ulike workshop’ene er som følger: [skriv gjerne litt om innholdet i hver workshop]  

• [Workshop 1]  
• [Workshop 2]  
• [Workshop 3]  

                       ...  
• [Workshop x]  
 

   
Velkommen til en gøy og lærerik dag! 
 
Med vennlig hilsen 
 
xxx 
  



   
 
Kort om arrangørene: 
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering  
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) er opprettet av Kunnskapsdepartementet for å 
koordinere og lede rekrutteringen til realfag og teknologi. Senterets primære målsetning er å øke 
rekrutteringen til realfaglige og teknologiske utdanninger og yrker i Norge. Dette gjøres gjennom 
mange ulike tiltak, og Girl Tech Fest er et av disse.   
   
IKT-Norge  
IKT-Norge er IKT-næringens egen interesseorganisasjon. Organisasjonen representerer bedrifter fra 
hele næringen; fra de største aktørene ned til små gründerselskaper. IKT-Norge har dokumentert stor 
politisk gjennomslagskraft og tilbyr næringens største nettverk.  
   
Oda-Nettverket  
Oda-Nettverk er Nordens ledende møteplass med 5500 medlemmer for kvinner som jobber med IT 
eller i IT-bransjen. Nettverket består av ildsjeler som tilrettelegger for nettverksbygging, sparring, 
inspirasjon og faglig påfyll med det overordnede mål å øke andelen kvinner som jobber med IT. Vårt 
nettverk skal bidra til å fremme kvinner i salg, teknisk og ledende stillinger. Nettverket drives på 
frivillig basis og med støtte fra våre samarbeidspartnere.  
   
TENK – Tech Nettverket for Kvinner  
Tech Nettverket for Kvinner har til hensikt å oppmuntre kvinner til techarbeid og entreprenørskap i 
Norge, samt skape nye relasjoner og partnerskap. Vi holder hverandre oppdatert på nye techtrender, 
inviterer til relevante arrangementer og deler kunnskap. Vi gir medlemmer tilgang til rollemodellene 
sine. Med dette er TENK også en kilde til inspirasjon og støtte.  


