
Bygge en kultur for 

skaperglede i Trøndelag



Hvorfor?
Hei Frode!
Jeg har en sønn på 11 1/2 år, han har en enorm interesse for teknologi og elektrisitet, men han har nå 
kommet i en utvikling der vi foreldre kanskje ikke kan bidra så mye mer.
Han bygger forskjellige ting av alt mekanisk som han finner, og lager de utroligste for meg merkelige ting. 
Men det er jo selvfølgelig også enormt fascinerende.
Var ikke gamle karen da han kortsluttet hele huset fordi han prøvde å sette strøm i noe han hadde bygd…
Elsker selvfølgelig programmet "newton" og "Ikke gjør dette hjemme".
Kom opp i morrest med en mixmaster han hadde bygd av en bøtte og en motor han hadde fått, så det er 
ikke kreativiteten det stopper i.

Jeg har søkt hjelp på hans skole for å komme videre i forhold til hva vi kan gjøre for å hjelpe han videre, og 
det er da vi fikk linken til deg.
Det er jo vår oppgave som foreldre å hjelpe han til å lære mer, og det er derfor jeg nå jakter på hjelp.

Har dere noe opplegg for en sønn som min her i Trondheim?
Evt. Hvis ikke du er rett person, kan du da hjelpe meg videre
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Skape en arena for fremtidens teknologer, 
entreprenører og gründere



Makerbevegelsen

Open Innovation

Open Source Crowdfunding

Crowdsourcing Coworking

Makerspace Nettverk

++

i et økosystem



Makerbevegelsen

• Maker to Market

Produkter ut i markedet

• Maker to Maker

Bygge nettverk og relasjoner 
mellom makere for å utveksle 
kompetanse ++  

• Zero to Maker

Inspirasjon og kunnskap for å 
skape nye «makere»



Aktiviteter Trondheim 
Makers

• Maker Faire (28. - 29. august) 

• Bidra inn i skoler (teknologi i praksis 
og produksjon av varer og tjenester så 
langt) 

• Bidra med maker-aktivitet inn i 
samtlige fritidsklubber i Trondheim 
Kommune 

• Hjulpet Trondheim Folkebibliotek med 
maker-aktivitet og personell i 
bibliotekene  

• MakerCamp Fosen på Brekstad 
november 2014



Aktiviteter Trondheim 
Makers forts.

• Norges første mobile 
Makerspace 

• Lanseres 27. april 

• Tilbys til alle skoler i 
Trøndelag fra august  

• Datautstyr, loddestasjoner, 
byggesett, 3D-printer ++ 

• Arbeidsbrakke på hjul = 
enkel å flytte



Trondheim Maker Faire
Mål 2015

12K + besøkende (10+) 

100 + prosjekter (79) 

Enda bredere utvalg av 
prosjekter 

Enda bedre internasjonal 
oppmerksomhet 

2014: Like stor som London, 
Paris, Hannover, Orlando, Berlin 
og San Diego!


