
Information till pedagoger inför innovations
karnevalen på Malmö Live 56 april
Den 5–6 april samlas tusentals barn och unga från hela Skåne på Malmö Live för att visa 
upp sina smarta och underfundiga lösningar. Innovationskarnevalen kommer att bli 
något alldeles extra och vi kan lova er två fina dagar med roliga och lärorika upplevelser:

• Elevpresentationer
• Skaparverkstad – testa bland annat på att arbeta med robotar, programmera, designa brunnslock och anta

utmaningen att bli en sopdetektiv
• Pop-up med spektakulära shower
• Education Lounge - korta föreläsningar för pedagoger och skolledare om bland annat Google Expeditions,

INDEX - Design To Improve Life® och utmaningsbaserat lärande
• Presentationer av internationellt studentsamarbete Skåne + Hongkong

Öppettider
Torsdagen den 5 april 10.00 - 16.00
Fredagen den 6 april 10.00 - 16.00

Vi presenterar alla programpunkter i mitten av mars på webben och i det tredje och sista nyhetsbrevet – håll utkik!

Inför evenemanget  checklista

Förbered idébeskrivning
Vi ber alla klasser att förbereda en idébeskrivning, se mall. Skriv ut på A3 och ta med idébeskrivningen till Malmö 
Live. Ni ombeds att fästa utskriften vid er utställarplats. Skicka kopia till jenny.kolfors@malmo.se senast 1 april.

Boka transport till Malmö Live
Genom vårt samarbete med Skånetrafiken erbjuder vi gratis transport till alla pedagoger och elever som ställer ut 
på InnoCarnival Skåne. Boka transport till och från Malmö Live via länken senast 1 mars. Har du redan bokat resa 
till karnevalen? Vi har skapat ett nytt formulär med fler uppgifter och ber dig därför göra en ny bokning.

Biljetterna är en värdehandling och skickas med post till beställarens hemadress.

Möjlighet att förbereda utställarplats 4 april
Vill du/ni komma till Malmö Live redan onsdagen den 4 april för att förbereda er utställarplats går det bra. 
Personal finns på plats kl. 15–18.

Förbered presentation på Stora scenen
På karnevalen avslöjas vilka tävlingsbidrag som nominerats och ska presenteras på Stora scenen. Det är viktigt 
att alla klasser förbereder sig för att hålla en presentation. I den digitala lärloopen finns tips och övningar som kan 
vara ett stöd i förberedelserna. Presentationen ska vara max 3 minuter lång. Prisutdelning sker på Stora scenen 
fredagen den 6 april kl. 15.00.

https://goo.gl/forms/2wvAQKCd16VOARNl2
http://innocarnivalskane.se/wp-content/uploads/2018/03/Idebeskrivning_mall.pdf


Att tänka på under evenemanget

Registrering vid ankomst både 5 och 6 april
Registrering sker på plan 1 kl. 9 – 10 båda dagarna. Tänk på att det är många lärare som ska registrera sina klasser. 
Dina elever behöver inte stå i kö.  

Vid registreringen får alla lärare en kasse som innehåller:
• Band med din namnbricka
• Lunchbiljetter
• Diplom
• Informationsmaterial från våra samarbetspartners

Eleverna skriver själva sitt namn på en etikett som de fäster på sin tröja. 

För att logistiken ska fungera är det viktigt att du som pedagog tar ansvar för din klass och informerar samt förbereder 
dem inför evenemanget. 

Lunch
Lunchen serveras i matsalen på plan 1. Du som pedagog ska dela ut lunchbiljetter till dina elever från häftet som du får 
vid registreringen. För att säkerställa en god och trevlig lunch ber vi er att hålla er till den lunchtid som står på biljetterna. 
Lunchbiljetten ska uppvisas för värdarna vid ingången till matsalen.

Diplom
Dina elever kommer att få ett personligt diplom som tack för att de medverkat i InnoCarnival Skåne 2018.  
Diplomen finns i kassen som du får vid registreringen. För att undvika fel ber vi dig hjälpa oss att fylla i dina elevers 
namn på diplomen och överlämna dessa när ni är tillbaka på skolan.

Säkerhetsåtgärder
Innovationskarnevalen kommer att bli en livlig mötesplats och vi räknar med tusentals besökare både torsdag och 
fredag. Det kommer att finnas vakter och värdar på Malmö Live som hjälper er till rätta. Kom gärna överens med dina 
elever om en plats där ni ses om ni blir av med varandra. 

På plan 1 finns en informationsdisk för eventuella frågor samt sjukvårdsresurs.

Skulle en nödsituation uppstå är det viktigt att alla pedagoger får ut sina elever till uppsamlingsplatsen framför hotell-
receptionen mot Anna Lindhs plats. Vet ni inte var denna är kan ni fråga gärna personalen i informationsdisken. Personal 
på Clarion Malmö Live tar ansvar för att en eventuell utrymning går rätt till. Följ deras anvisningar vi eventuell utrymning. 

Av erfarenhet från tidigare år kommer det sannolikt att vara köer till vissa aktiviteter. Vi ber er ha överseende med detta 
och anpassa era besök därefter.

Möjlighet att ta med egen fika/mellanmål
Vi bjuder alla pedagoger och elever som deltar i innovationskarnevalen på gratis lunch båda dagarna. Det går bra att 
ta med egen fika och äta den på trädäcket utanför Malmö Live. Kaffe, kakor och frukt finns till försäljning på Malmö 
Live. Det finns också flera butiker och caféer i närområdet.

Invigning - 5 april kl. 12.00
Vi vill gärna att samtliga skolor som ställer ut på InnoCarnival Skåne finns representerade i karnevalståget under invignings-
ceremonin. Vid registreringen delar vi ut en skylt med klassens namn. Vi ber dig som pedagog att utse en elev som kan bära 
skylten och gå med i karnevalståget som startar kl. 11.45 ute på trädäcket. Invigningen beräknas pågå fram till kl. 13.00.



Gymnasieelever sitter på läktaren under invigningen
Vi har reserverat platser på läktaren för alla gymnasieelever och deras pedagoger. Vi ber dig att hålla ihop din klass/
arbetsgrupp och gå till läktaren, som ligger på plan 4, i god tid för att undvika köbildning.

Bagage
Det finns plats att förvara jackor och väskor under varje utställarbord. Tänk på att ni själva ansvarar för värdesaker. Det finns 
 också möjlighet att förvara saker i garderoben på plan K utan kostnad. Garderoben är bemannad under karnevalens öppettider.

De utställare som står närmast nödutgångarna i stora kongresshallen ber vi vänligen lägga sina tillhörigheter/bagage i 
plastbacken som finns placerad under utställarbordet och lämna in den i garderoben.

Försäkringar
Vi förutsätter att er skola har nödvändiga försäkringar för elever under utflykter.

Marknadsföring
Det är fritt inträde till innovationskarnevalen för alla besökare. Hjälp oss gärna att marknadsföra och tagga evenemanget 
på  Facebook (@InnoCarnival Skåne) och Instagram (@innocarnival) med hashtaggen #innocarnival.

Programmet för karnevalen publiceras på www.innocarnivalskane.se.
Tipsa gärna media (exempelvis er lokalredaktion) och be dem skriva om dina elevers innovationsarbete som ska visas 
upp på innovationskarnevalen. 

Kontaktpersoner
Behöver du hjälp med något under evenemanget kan du vända dig till informationsdisken.

Om något är oklart eller om ni behöver mer information ber vi er kontakta oss. Vi ser fram emot att möta er på Malmö Live! 
Tillsammans kommer vi att göra dessa dagar till en oförglömlig upplevelse. 

Bästa hälsningar,

Jenny Kölfors
Utvecklingssekreterare Pedagogisk Inspiration Malmö
Projektledare InnoCarnival Skåne 2018
Epost: jenny.kolfors@malmo.se
Tel: 070-810 85 19
Pedagogisk Inspiration Malmö
Rönnbladsgatan 1B
205 80 Malmö

Malmö, februari 2018


