Stockholm den 29 maj 2020

Finn upp Lärarpriset 2020
Lärare med elever som tävlar i Sveriges största uppfinnartävling för unga har
undervisat med hjälp av Finn upp och därmed gett sina elever ett försprång. För
forskning visar att träning av innovativa förmågor har effekt, och större effekt i unga
år än som vuxen.
Kärnämnen är självklart centrala i skolan men förmågor som kreativitet, att lösa
problem och samarbeta är vad som skiljer de elever som är förberedda för en mer
komplex tillvaro under 2000-talet, än de som inte är det.
Så grattis till alla Finn upp-lärare i Sverige! Ni har gett era elever en skjuts i rätt
riktning.
I årets upplaga av uppfinnartävlingen var det 56 uppfinningar som utmärkte sig
alldeles särskilt när våra experter granskade bidragen. Eleverna som gick vidare
leddes av de 21 lärare som kvalificerade sig för Finn upp Lärarpriset. Egentligen är de
allihop vinnare, men i år har vi valt att prisa:
Markus Svensson, lärare Skanör Falsterbo montessoriskola, Skanör Falsterbo
För hans förmåga att undervisa och inspirera eleverna så att skolan både har bredden
och toppen i tävlingsbidragen år efter år.
Katarina Fornell, lärare Apelgårdsskolan, Malmö
För hennes entusiasm och skicklighet som smittar av sig till eleverna. I Rosengård har
många ett tuffare utgångsläge därför behövs lärare som Katarina.
Lisa Fürst, lärare friskolan Lust & Lära, Bollnäs
För hennes engagemang som betyder så mycket för elevernas skolresultat. Det märks i
kvaliteten i tävlingsbidragen.
Ingela Bursjöö, lärare montessoriskolan Elyseum, Göteborg
För hennes förmåga att uppmuntra elevernas kunskapstörst så att de med stor
potential utmanas att ge det där extra.
Vinnarna erhåller stipendier för att stötta undervisningen. Måndagen den 21
september firas de i samband med prisutdelningen.
Stort grattis,
önskar Tina, Mikael och Helena
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