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Mölnlyckeelev prisas i uppfinnartävling
Hanna Robinson på Fridaskolan Härryda klass 9 i Mölnlycke är en av 20 pristagare i
Sveriges största uppfinnartävling för unga, Finn upp.
Hanna tävlade med sin uppfinning Aqua Box, en lösning för att spara på duschvatten
under tiden det värms till rätt temperatur. Juryns motivering: Nytänkande lösning för
att spara vatten på något många gör flera gånger i veckan.
Hon var en av drygt 500 elever i åldern 12-15 år från hela Sverige som lämnade in
bidrag till årets tävling. Och juryn tyckte att uppfinningen var så bra att den tog sig
ändå upp till prispallen.
Måndagen den 24 maj kommer Hanna och de andra pristagarna firas på Nobel Prize
Museum i Gamla stan i Stockholm under en festlig prisceremoni arrangerad av Finn
upp. Prisutdelare är Mouna Esmaeilzadeh, läkare och hjärnforskare, och konferencier
är Victoria Dyring, programledare för Vetenskapens värld och de årliga
Nobelfestligheterna.

Kontakt:
Fridaskolan: Patricia Andersson, 0703-564 958, paan0301@fridaskolan.se
Finn upp: Helena Thorén, verksamhetschef, helena@finnupp.se, 0706-215511

Om Finn upp
Finn upp strävar efter att lustfyllt och pedagogiskt stimulera elever i grundskolan att skapa framtidens innovationer.
För att stärka Sverige som innovationsnation behöver vi förbereda tonåringar för
morgondagens arbetsliv och stimulera deras innovationsförmåga. Det gör Finn upp genom att årligen ta med tusentals
elever på en uppfinnarresa som resulterar i en egen uppfinning.
Syftet med Finn upp är att tidigt väcka innovationslusten hos unga samt öka det innovativa lärandet, med målet att bidra
till en ny generation av innovatörer och entreprenörer. Verksamheten arbetar även för att stärka ungas
självförtroende så att de tror på sina egna idéer.
Finn upp arrangerar Sveriges största uppfinnartävling för unga.
Finn upp grundades 1979 av den ideella organisationen Unga innovatörer tillsammans med Svenska
Uppfinnareföreningen. Verksamheten finansieras av Skolverket samt sina ägare: Unionen, Vision, Finansförbundet, ST
och Försvarsförbundet. Läs mer på www.finnupp.se
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