Pressmeddelande 2017-06-01

Erlaskola-elever vann tredje pris i uppfinnartävling
Eleverna Emelie Olsson och Josephine Cross från team 7 i Erlaskolan i
Norrköping Östra vann tredje pris för deras uppfinning Always Seatbelt i
Sveriges största uppfinnartävling för unga, Finn upp.
Och juryn tyckte att uppfinningarna var så bra att de tog sig ändå upp till
Juryns motivering: Denna uppfinning räddar liv eftersom den påminner om att
ta på bältet, både framme hos busschauffören och över sätet. Det är en enkel
och bra idé som tydligt illustrerats. Always Seatbelt är en väl genomarbetad
idé.
Måndagen den 29 maj fick Emelie och Josephine ta emot 1 000 kronor i
stipendium och firas på Nobelmuseet i Gamla stan i Stockholm under en festlig
prisceremoni arrangerad av Finn upp. Emelie och Josephine var två av drygt 1
400 elever i åldern 12-15 år från hela Sverige som lämnade in bidrag till årets
tävling.
Foto: Marc Femenia, fria att publicera
Film: Christian Mårtensson kommer att publiceras på www.finnupp.se/press
Kontakt:
Erlaskolan: Sofia Degermentzidou, lärare, sofia.degermentzidou@erlaskolan.se
070-3347172
Finn upp: Helena Thorén, verksamhetsansvarig, helena@finnupp.se, 0706215511
Om Finn upp
För att Sverige ska kunna behålla sin globala konkurrenskraft behöver vi förbereda ungdomar för
arbetslivet och stimulera deras innovationslust. Det gör Finn upp genom att årligen ta med tusentals
ungdomar på en uppfinnarresa.
Syftet med Finn upp är att tidigt väcka innovationslusten hos unga samt öka det entreprenöriella lärandet,
med målet att bidra till en ny generation av innovatörer och entreprenörer för framtidens arbetsmarknad.
Organisationen arbetar även för att stärka ungas självförtroende och förmåga att tro på sina egna idéer.
Finn upp arrangerar även Sveriges största uppfinnartävling för högstadiet.
Finn upp grundades 1979 av den ideella organisationen Ingenjörsamfundet tillsammans med Svenska
Uppfinnareföreningen. Verksamheten finansieras av Skolverket samt sina ägare: Unionen, Vision,
Finansförbundet, Fackförbundet ST och Försvarsförbundet. Läs mer på www.finnupp.se
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