
Prøv deg som forsker i sommerferien! 
I sommer kan du som skal begynne på 7. til 10. 
trinn i Bergen kommune løse forskeroppdrag. 
Hver dag byr på nye oppdrag. Årets tema er 
hentet fra nødetatene med fokus på brann, politi 
og helse. Prøv deg som kriminaltekniker, bio
kjemiker, brannmann og APPprogrammerer!

Velg mellom kurs i uke 26 og 27
Opplev naturfag og teknologi på nye, spennende 
måter. Kurset avsluttes på VilVite med vitenshow 
og mer gøy. Kurset i uke 26 og i uke 27 har samme 
innhold.

SommerViten er et kurs for deg som:
- har lyst til å gjøre noe gøy og spennende i sommer
- liker å forske og gjøre eksperimenter i naturfag og teknologi
- begynner på 7.-10. trinn i Bergen kommune

Sommer-
Viten 2017

Tid:  Mandag til fredag kl. 9.30 til ca kl. 15.00. 
Oppmøte:  Hver dag kl. 9.30 på VilVite. 
Pris:  Egenandel på kr 580,.  

Påmeldingen er bindene etter betaling. 
Kursavgiften er delfinansiert av Bergen 
kommune.

Påmelding:  innen 1. juni 2017.

Les mer og meld deg på: www.vilvite.no

SommerViten er et samarbeid mellom:
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