Aktiv elevradio
- ett sätt att visa upp
För: Förskola till åk 3 gymnasiet
Hur: Liveradio sändning från studio, lärarhandledning (PDF format)

FramtidsFrön är en ideell förening som har arbetat med entreprenörskap i förskolan/grundskolan sedan 2002. Vi utbildar
lärare i det entreprenöriella
lärandet, utvecklar inspirationsmaterial och anordnar mässor
och aktiviteter för elever.
Sedan hösten 2014 inspirerar vi
och pratar arbetsmarknadskunskap med elever inför kommande val. Vi ger kunskap om hur
den lokala arbetsmarknaden ser
ut och vad de olika branscherna
spår för framtid.
Föreningen är politiskt och
religiöst obunden. Föreningen
samarbetar även med flertalet
organisationer och företag.
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Vi är en av få organisationer i
landet som fått verksamhetsbidrag från Skolverket för att
arbeta med entreprenörskap
och entreprenöriellt lärande
i förskolan/ skolan.
Verksamheten bedrivs i föreningsform där kommuner och
skolor kan söka medlemskap.
FramtidsFröns verksamhet finns
spridd över hela landet och
representeras av tre kontor i
Linköping, Karlstad och
Göteborg.

www.framtidsfron.se

RadioAktiv är ett bra sätt att skapa intresse för teknik och media samtidigt som
eleverna får träna sin inneboende företagsamhet. Under en hel dag sänder en
eller flera skolor live-radio på en tillfällig FM-frekvens i närområdet. Man arbetar
ämnesövergripande med fokus på medarbetarskap. Här syns tydligt att alla
förmågor är lika viktiga.
Varje skola får planera och genomföra ett
30-60 minuter långt radioprogram. Här
har man chansen att visa upp det arbete
man gör i skolan, och många använder
radion som ett sätt att ”redovisa” vad
eleverna gjort under t ex en termin.
Skolorna sänder sedan tillsammans liveradio på en tillfällig FM-frekvens i närområdet.
FramtidsFrön organiserar arbetet kring
RadioAktiv, det innefattar allt från tillstånd
till teknik och sändning. Vi hjälper även
skolpersonalen att förbereda arbetet så
att de sedan kan genomföra det tillsammans med sina elever.
Det går utmärkt att engagera ett stort
antal elever eftersom radioinslagen kräver
allt från programledare till reportrar och
producenter.
Läs mer, se extra material och lyssna
på klipp från tidigare sändningar på
www.framtidsfron.se.

Workshop
- RadioAktiv
För: Pedagoger i förskola till gymnasiet
Tidsåtgång: flexibelt beroende av behov
& förkunskaper, dock minst 40 min
RadioAktiv är ett material som oftast
används i en hel kommun, eller på en hel
skola. Därför är det en utbildning som
vi brukar genomföra först då skolan/
kommunen bestämt sig för att använda
sig av Radio-Aktiv och sedan skräddarsyr
vi denna utbildning speciellt för tillfället.
Vi går bland annat igenom:
• Upplägg och tema.
• Planering och teknik.
• Tips på vad andra har gjort och
deras erfarenheter.
• Koppling till LGR11
• Vilka ämnen som kan vävas in arbetet
med Radio-Aktiv.

