
Velkommen til Sommerlarm 2010! 
NTNU Vitenskapsmuseets sommerskole for forskerspirer 
 
PRAKTISK INFORMASJON  
 

 
 

 
 
 
Oppmøtested: 
På mandagen møtes vi kl. 09.00  
ved hovedinngangen til NTNU 
Vitenskapsmuseet i Erling Skakkes gate 
47. 
 
Varighet: 
Sommerlarm varer fra 09:00 til 14:30 
hver dag. Lunsj fra ca11:30 til 12:30. 
 
Hjemreise ved dagens slutt: 
Vi vil ha beskjed om barna blir hentet, 
eller om de har tillatelse til å dra hjem 
alene (gå, sykkel, buss). Museet kan 
ikke ta ansvar for deltakerne etter kl. 
14:30. 
 

Klær og utstyr: 
Vi skal være mye ute, så vi må bruke klær og sko som tåler litt skitt. Ta med 
regntøy og gummistøvler. Når vi tar vannprøver i elva må vi ha støvler på, og hvis 
det regner under den arkeologiske utgravingen er regntøy/støvler påkrevd også 
her. 
 
Uteaktivitetene på mandag og onsdag innebærer at vi er i ro. Det kan bli kaldt. Det 
kan være lurt å kle seg som om en skal på tur i marka. Ha med en liten sekk til å ha 
ekstra saker i; votter, lue og ekstra genser (hvis vi får dårlig vær), vannflaske, 
solbriller, solkrem, caps (hvis vi får varmt vær). 
 
Regnklær og støvler kan oppbevares på museet hele uka, hvis en ikke vil ta det 
med hjem hver dag. Merk i så fall klær og sko med navn. Museet tar ikke ansvar for 
klær som blir gjenglemt hvis ikke disse er tilstrekkelig merket.  
 
Mat: 
Museet stiller med lunsj og frukt hver dag. Det blir enkel servering av brødskiver 
med vanlig pålegg, juice, melk og saft. Hvis det er fint vær spiser vi ute, hvis ikke 
bruker vi matpakkerommet vårt i kjelleren. Siste dag, fredag, blir det grilling av 
pølser på museets uteområde. 
 
Faktura: 
Faktura sendes i posten til oppgitt fakturaadresse. 



Bli kjent med oss før det begynner! 
Sommerlarms egen blog er opprettet. Det blir lagt inn informasjon etter hvert som 
vi forbereder oppstarten. Vi blir glade for kommentarer; kom igjen! 
http://www.vm.ntnu.no/sommerlarm 
 
 
Tillatelse til å bruke foto/video av deltakerne på Sommerlarms blog: 
OBS! Klipp ut en av slippene under og lever ved oppmøte første dag. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet bruker sosiale medier (blog, flickr, youtube). En viktig del 
av Sommerlarm 2010 er at deltakerne skal dokumentere hver dag med tekst og 
bilder/video av det de har opplevd. Hver gruppe blogger i fellesskap. 
 
Foresatte må gi tillatelse til å legge ut foto/film med barn under myndig alder via 
museets sosiale medier. Bildene kan også i ettertid bli brukt i ulike presentasjoner 
av museets formidlingsaktiviteter.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------- Klipp her 
 
 
JA, jeg samtykker  
i at foto/video av mitt barn, ______________________________________(navn), 
kan legges ut på NTNU Vitenskapsmuseets nettsteder, og at bilder også kan bli 
brukt av NTNU Vitenskapsmuseet ved seinere anledninger. 

  
____________________________ 
                    Sign. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- Klipp her 
 

NEI, jeg samtykker ikke  
i at foto/video av mitt barn, ______________________________________(navn), 
kan legges ut på NTNU Vitenskapsmuseets nettsteder, og at bilder også kan bli 
brukt av NTNU Vitenskapsmuseet ved seinere anledninger. 

 
____________________________ 
                    Sign. 
 

 

 

 

 

 
SPØRSMÅL?  
Arnfinn Stendahl Rokne 
Seksjon for formidling 
NTNU Vitenskapsmuseet 
arnfinn.rokne@vm.ntnu.no 
73592159/ 90213926 

mailto:arnfinn.rokne@vm.ntnu.no�


 

Uke I: 21 -25. JUNI 
 

 Navn: 
1 Ida Maske 
2 Otto Maske 
3 Anne Lise Søpstad Svorkås 
4 Maria Søpstad Svorkås 
5 Veslemøy Søpstad Svorkås 
6 Julius S. Stensen 
7 Julia Tan 
8 Maria Ivanova 
9 Julia Chen 
10 Joakim Doré Hansen 
11 Marius Stavik Eggen 
12 Malin Abelsen Wigdahl 
13 Jack Li 
14 Rasmus Bach Sindre 
15 Brage Bakke Risan 
16 Mathias Ås Myklebust 
17 Mathias Chunnoo 
18 Rasmus Thorseth Molander 
19 Inga Aurvoll 
20 Snorre Wågø Solem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uke II: 28. JUNI -  2. JULI 
 

 Navn: 
1 Gabriel Jung-Dalseg 
2 Embla Irenesdatter Wickstrøm 
3 Jørgen Svarlien 
4 Øystein Østby Røskaft 
5 Martin Aleksander Hjelsvold Berg  
6 Astrid Berglann 
7 Malin Bratseth 
8 Ragnhild Torsdotter Hoel 
9 Vegard Frost Jørgensen 
10 Odin Seljestokken 
11 Karen F. Platou 
12 Arne Natskår 
13 Anders Berg Ildstad 
14 Gisle Steen 
15 Jonas Fiskaa Barstad 
16 Amanada Drolsum Jenssen 
17 Marcus Erring 
18 Frida Saur Almberg 
19 Anna Bettina Pedersen 
20 Mari Bårdsen 

 


