
   
Presseinvitasjon Girl Tech Fest 
  
Vi ønsker å invitere dere til årets store teknologifest for jenter – nemlig Girl Tech Fest! 
GTF er et initiativ for å øke jenters interesse for teknologi og realfag. En hel dag med koding, 
programmering, oppgaver og leker med teknologi, slik at jentene får se hva teknologien kan gjøre og 
brukes til.  
   

Fremtiden trenger flere kvinnelige teknologer - velkommen til Girl Tech Fest  
   
Dato:  
Klokkeslett:  
Merk: (sett inn et agendapunkt som er spesielt interessant for presse)  
Sted:  
 
Girl Tech Fest er for jenter i 3., 4. og 5. klasse. Veilederne er frivillige kvinnelige rollemodeller som 
jobber med teknologi og som brenner for at flere jenter skal velge teknologi og realfag. Vi er utrolig 
stolte over å ha med oss kursholdere og veiledere som jobber med IT og teknologi til daglig som 
ønsker å bidra til å styrke kvinneandelen i den digitale næringen. En stor takk også til deres 
arbeidsgivere som gjør denne dagen mulig.  
    
Teknologifesten arrangeres mange steder i Norge, se arrangementoversikt på girltechfest.no 
Arrangørene bak er IKT Norge, ODA-nettverket, Tenk - Tech Nettverket for Kvinner og Nasjonalt 
senter for realfagsrekruttering. 
   
Presse og besøkende får gå fritt rundt og innom alle verkstedene, men må ta hensyn til at jentene 
jobber.  
   
Program (tilpasses) 
Kl. 08:45 Elevene ankommer  
Kl. 09:15 Velkommen  
Kl. 09:30 Verksted for elevene  
Kl. 10.00  
Kl. 11:00 Lunsj med underholdning 
Kl. 11.30  
Kl. 12:00 Verksted for elevene  
Kl. 13:30 Felles avslutning 
 
 
 
 
 
 
 
   
   



   
Beskrivelse av verksteder/workshops (må tilpasses – skriv gjerne litt om innholdet i verkstedene)   
Alle jentene deltar på Code Studio, samt to av verkstedene nedenfor.   
1. Koding med CodeStudio.  
2. Lag musikk med pyca_loop!  
3. BBC Micro:bit  
4. 3-D verksted  
5. Elektronisk oppfinnerverksted med Littlebits.   
6. Brukertesting  
7. Løs verdensproblemer  
8. HoloLens - teststasjon for AR  
 
Velkommen! 
Med vennlig hilsen 
 
Navn og bedrift 
Tlf nr: 
Epost:  
 
 
Om Girl Tech Fest 
GTF er et initiativ for å øke jenters interesse for teknologi og realfag. Jentene skal få ta på, og prøve 
teknologien, og selv oppleve hva den kan brukes til. Jentenes interesse for teknologi og realfag 
synker fra 10-12 årsalderen, det gjør ikke guttenes interesse på samme måte. Derfor gir vi jentene 
muligheten til å få en dag med bare jenter, med kvinnelige veiledere fra teknologiyrker, på deres 
egne premisser. 
 
Vi vet at det å få prøve teknologi, med praktiske oppgaver og lek er med på å øke jentenes interesse. 
De må forstå hvordan teknologien fungerer og hva den kan brukes til. Videre er gode rollemodeller 
viktige - de er med på å skape interesse for - og gode holdninger til fagene. På Girl Tech Fest får 
jentene prøve selv, være kreative og nyskapende - de får møte rollemodeller og skaper relasjoner 
med kvinner de kan relatere seg til 
 
 
Om arrangørene bak Girl Tech Fest:  
TENK - TechNettverket for kvinner  
TENK har til hensikt å oppmuntre kvinner til tech-arbeid og entreprenørskap i Norge, samt skape nye 
relasjoner og partnerskap. Vi holder hverandre oppdatert på nye tech-trender, inviterer til 
relevante events og deler kunnskap.  
  
  
Oda-Nettverk  
ODA-nettverket 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. 
Nettverket drives på frivillig basis og med støtte fra våre samarbeidspartnere.  

http://tenk-norge.com/
http://odanettverk.no/


   
 
  
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering  
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (NSR) skal bidra til økt rekruttering til MNT-utdanningene i 
Norge for å sikre et konkurransedyktig, bærekraftig og likestilt samfunn. NSR har et nasjonalt mandat 
og får bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Rekruttering av jenter til realfag og teknologi har 
spesielt fokus ved senteret. 
  
IKT-Norge  
IKT-Norge er IT-næringens egen interesseorganisasjon. Organisasjonen representerer store IT-
leverandørbedrifter og små gründer-selskaper i kontakt med myndigheter og fagekspertise. IKT-
Norge er engasjert i bla. digitalisering av offentlig sektor, utdanningsteknologi, finansteknologi, 
helseteknologi, internett og telekom.  
 
Se mer her:  
www.girltechfest.no 
  
Twitter: @IKTNorge , @odanettverk , @TENKnorge  
#girltechfest   
  
  

    

https://www.realfagsrekruttering.no/
https://www.ikt-norge.no/
https://twitter.com/IKTNorge
https://twitter.com/odanettverk
https://twitter.com/odanettverk
https://twitter.com/odanettverk
https://twitter.com/TENKnorge
https://twitter.com/TENKnorge
https://twitter.com/TENKnorge

