
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurranse og hackathon - invitasjon til kodeklubber 
 

Vi inviterer med dette kodeklubbene landet rundt, til å delta i en morsom konkurranse høsten 
2016 og bli med på årets store hackathon for barn og ungdom 28. og 29. oktober. 
 
Vi som inviterer, er Kartverket og Difi. I samarbeid med en lang rekke andre statlige etater og 
blant andre Lær Kidsa Koding arrangerer vi #hack4no på Hønefoss den siste helgen i oktober. 
Dette er en møteplass for barn, ungdom og voksne som er interessert i å eksperimentere, 
programmere og utforske med nettbrett, datamaskiner og roboter. 
 
Deltakelse er helt gratis. Vi tilbyr gratis mat (lunsj og middag) og overnatting (i klasserom), og vil 
så langt pengene rekker, sette opp buss eller dele ut reisestipend til skoleklasser, kodeklubber og 
studenter slik at reisen til Hønefoss blir så rimelig som overhodet mulig. 
 
Det vil være et spesialtilpasset opplegg for barn og unge som vi kaller junior-hackathon, og dette 
vil egne seg ypperlig for kodeklubbene. Opplegget er delt i to deler: 

 en konkurranse som pågår gjennom ettersommeren / høsten 

 to dager på Hønefoss hvor alle presenterer konkurransebidragene, treffer andre 
kodeinteresserte ungdommer og deltar på workshoper om koding, apputvikling, 
robotprogrammering og mye mer. Til disse workshopene trenger vi også hjelp fra deg! (se 
nedenfor) 

 
På nettsiden www.hack4.no/junior-hack vil vi i løpet av sommeren publisere 
hjelpemidler og veiledninger for å bruke digitale verktøy til behandling av 
data, og vise eksempler på hvordan dette kan være spennende og nyttig. 

 
Litt mer om konkurransen 
 
Gjennom konkurransen ønsker vi å vise hvordan koding er nyttig for å bearbeide 
informasjon og data, og essensielt den eneste regelen er at bidraget skal inneholde egne 
eller andres data. Fram mot hackathon 28. og 29. oktober inviteres kodeklubber til å 
utvikle sine egne prosjekter hvor man behandler, illustrerer eller utnytter data på en eller 
annen måte. Eksempler på dette kan være informasjon om nærmiljøet man samler inn 
selv, kartdata som er åpent tilgjengelig fra tilbydere som Kartverket eller 



 

 
 
 
OpenStreetMap, eller åpne datasett som finnes blant annet på data.norge.no og hos 
Statistisk sentralbyrå. 
 
Veiledninger og verktøy for å ta i bruk slike data vil være tilgjengelige gjennom nettsiden 
www.hack4.no/junior-hack. Man kan delta i små grupper eller som hele kodeklubber.. 
 

Litt mer om hackathon-samlingen i oktober 

 

Det er ikke et krav for å delta i konkurransen at man møter opp på hackathon på Hønefoss 28. og 
29. oktober. Men vi håper flest mulig har anledning til å komme. I tillegg til at de unge møtes og 
deltar på workshops vil vi legge til rette for erfaringsutvekslinger mellom veiledere og lærere (vi 
inviterer også skoler som driver med programmering). 

 

Til workshopene denne helga ønsker vi å utnytte din erfaring som kodeklubbveileder. Vi vil 
arrangere mange parallelle kurs og arbeidsgrupper, men for å få til dette trenger vi din hjelp! Har 
du noe du vil vise frem eller kan du hjelpe til som veileder underveis så si fra til Geir Arne 
(kontaktinfo nedenfor). Vi ønsker å holde både "tradisjonelle" kurs i for eksempel Scratch og 
Python, men også vise frem mer "eksotiske" ting som roboter, lego, apps, kart, sensorer og så 
videre! Du kan holde de samme kursene du gjør til vanlig for et nytt publikum eller prøve ut noe 
nytt du er interessert i. Bli med! 

 

Du finner mer informasjon på www.hack4.no, og der kan du også melde deg på nyhetsbrev. Merk 
at påmeldingen åpner 23. august og at det er begrenset antall plasser (250 barn/ungdommer). 

 

Har du spørsmål – ikke nøl med å ta kontakt med en av oss. Hønefoss/ Oslo, juli 2016 

 

Geir Arne Hjelle 

(sjef for junior-hackathon), geir.arne.hjelle@kartverket.no, tlf. 932 11 279. 

 

Sveinung Engeland 

(prosjektleder #hack4no), sveinung.engeland@kartverket.no, tlf. 913 22 043. 
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