Åpning av AbelSeminaret
Sted: Risørhuset, Risør
Tid: Mandag 17. sept.
kl. 18:00-20:00
Åpning av ordfører i Gjerstad Inger
Løite og varaordfører i Risør Elen
Lauvhjell.
Innlegg fra Abelsenteret

Foredrag:
v/Anders Baumberger
«Hvem skjøt postkassa mi?»

Sted: Risørhuset, Risør
Tid: Mandag 17. sept.
kl. 18:00-20:00
Åpent for alle, gratis inngang

Kontakt
Gjerstad:
Monica Haugen
91 53 77 61
Christoffer G. Andersen 47 63 95 76
Maren L. Boiten
95 23 89 34

TAKK til våre samarbeidspartnere:
www.gjerstad.kommune.no

AbelSeminaret
2018
Gjerstad og Risør
17.- 21.sept. 2018
Formål: Å inspirere og
motivere for realfag i
barnehage og skole

I folderen finner du arrangement
som er åpent for alle

Niels Henrik Abel ble født på Finnøy i Ryfylket.
Før han var to år, kom han til Gjerstad der han
hadde sin oppvekst.
Både foreldre og besteforeldre var prestefolk i
bygda. Far var Søren Georg Abel, prest i
Gjerstad. Det samme var bestefaren. Mor var
Anne Marie Simonsen, skipsrederdatter fra
Risør.
Mange mener at Abel er den største
matematikeren som noen gang har levd. 200 år
etter hans tid, er hans arbeid høyt verdsatt
verden over av mennesker som er opptatt av
matematikk.
Abel ble først og fremst kjent for at han beviste
at “den generelle femtegradsligningen i
alminnelighet ikke kan løses med de
elementære regningsartene addisjon,
subtraksjon, multiplikasjon, divisjon og
rotutdragning”, -som det heter.
Nils Henrik Abel døde på Froland Verk bare 26
år gammel.

Ukens nøtt:
Hvilken væske er tyngst?

Foredragsholder:
Anders Baumberger
Forfatter og lektor.
Jobber som redaktør i
Kikora.
Hvem skjøt postkassa mi?
Hvordan har det seg at de samme elevene som
påstår at de "hater lekser" eller at "realfag er
kjedelig", kan befinne seg oppslukt foran
programmer som Newton, fordypet i temaer
som kloakk, plast i havet og utrydding av truede
dyrearter? Hva kan vi som pedagoger og
foreldrene lære av NRK? Den kanskje viktigste,
men også vanskeligste utfordringen vi står
overfor i utdanningen er å vekke elevenes
genuine interesse for fagene våre. I denne økta
inviteres alle inn i en blanding av krim,
folkeavstemning, quiz, eksempler fra skole og
forskning og en dash humor. Målet er å skape
noe sammen som alle kan ta med seg videre i
eget arbeid med å gjøre realfagene akkurat så
spennende, relevant og aktuelt som de jo er.
-Og de neste tiårene skal en rekordstor andel av
Norges befolkning fortsette å ta opp forbrukslån
til skyhøy årlig rente, bortsett fra de som går ut
av skolen i Risør og Gjerstad. De sitter og ler
fordi de vet at matte handler vel så mye om å ta
riktige valg i en superkommersialisert hverdag,
som å kunne løse et (gørr kjedelig) likningssett
med to ukjente.

Det er mange ulike arrangement på
skolene og i lokale bedrifter denne
uka. De medvirkende er:
- Abelsenteret
- Abeligøyer i skolene
- Den lille dyrehage
- Friluftsrådet sør
- Bokbad
- Picomed
- Eurospar Brokelandsheia
- Risør fiskemottaket
- Geologi, Knut Hagelia
- Vannverket i Gjerstad
- Østre Agder regionsråd
- Rollemodell
- Risør engineering, Fritz Lundberg
- Lego Education: Lars Gunnar R. Olsen
- ØABV
- Politiet
- Akvariet i Risør
- Fjøset på Ulltveit
- Orientering, Tallak Olav Gryting og Maren L.
Boiten
- Foredrag om Velferdsteknologi, Erlend
Kydland Faanes

Svar: Væske 4

Nils Henrik Abel (1802-29)

