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LEGO Space i Slagelse Kommune - 2017 

 

Tovholder:   Peter Brandt  

Konferencier:    Peter Eduard  

Dommeroversigt: 

Forskningsopgaven:  Tine R og Simon – er hold 1 

  Finn og Charlotte- er hold 2 

Robotkørsel:  Bent Borup (Overdommer) 

Kristian og praktikant 

  Michael og Mathias  

Markedsføring/samarbejde: Alexander og Helle Hauskov – er hold 1 

    Miriam og Kasper Kreiberg – er hold 2 

 

Resultatansvarlig:  Dorte og Mette 

 

Alle har ansvar for at holde øje med holdenes måde at leve op til LEGOs kerneværdier: 

 Vi er et hold. 

 Det er os, der finder løsningerne med vejledning fra vores holdledere og mentorer. 

 Vi ved, at vores holdledere og mentorer ikke har svar på alt, så vi lærer sammen. 

 Vi værdsætter venskabelig konkurrence. 

 Det vi lærer, er vigtigere end det, vi kan vinde. 

 Vi deler vores erfaringer med andre. 

 Vi viser professionalisme og samarbejder i alt, vi gør. 

 Vi har det sjovt. 

 

Gennem hele dagen er alle dommere særligt opmærksomme på vores deltageres måde at efterleve 
ovenstående værdier og hver dommer finder ud fra disse deres favorithold. 
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Priser: 

Inden for hver pris nomineres 3 hold og der uddeles følgende priser 

 Forskningsprisen (1. og 2. pris) 

 Robotprisen (1. og 2. pris) 

 Markedsføring (1. og 2. pris) 

 Samarbejdsprisen med udgangspunkt i kerneværdierne 

 Space Champions prisen – til holdet der samlet set er stærkest 

 

Gevinster: 

 Klassetur i biografen – Møbelgruppen 

 Klassetur i svømmehallen – Slagelse Svømmehal 

 Klassetur til Legejunglen – Legejunglen  

 

Lokaleoversigt: 

Robotkørsel – Kantinen: 2 borde Pedellerne har ansvar for at bordene står i kantinen som de skal 

     Dommerne tjekker op om morgenen i forhold til baneopstilling  

Lydanlæg Irina er ansvarlig for udstyr – Jeppe har lavet lydfil til 
banekørsel (musik med 2½ min interval) 

 

Forskning – Lokale E1 og E2  Dommere sætter selv lokalet op 

      

Pit-områder 4. årgangslærere og elever fra Antvorskov er ansvarlig for 
klargørelse af kantinen – hver Pit har to borde og en skillevæg. 
AKT/Dennis kan være behjælpelig med vægge 
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Frokost  

11.40-12.15 Dommere og lærere får frokost i mødelokalet på kontoret 

 Elever spiser madpakker i kantinen 

 Lærere aftaler selv tilsyn i frokostperioden 

 

Frivillige hjælpere/dommere Forskningsopgaverne sendes til pit- og forskningsdommere 
tirsdag den 14. marts 

Mødes på dagen 7.45 i mødelokalet på kontoret 

 Pit- og forskningsdommere gennemgår bedømmelsesskemaer og 
materiale 

 Banedommere har ansvar for baneopsætning 

 

Sekretariat Dorte Kamstrup er ansvarlig    


