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“Gjennom samarbeid med dere får vi med kreativitet, design og praktiske 
ferdigheter inni sommerskolen, og dere har et godt rykte om å levere gjen-

nomtenkte, profesjonelle og 
engasjerende opplegg for barn og unge. Så vi gleder oss veldig at deltakere 

på sommerskolen kan være med på designskole, og delta i spennende 
aktiviteter som å bygge tretopphytte og lage blomsterkrans. Det er nettopp 
dette sommerskolen handler om; å utforske og gi unge en arena for læring, 
lek og kreativ utfoldelse, og styrke barnas tro på seg selv og sine evner til å 

skape noe nytt”
Uttalelse fra Tromsø kommune i forkant, Kirsi Johanna Räty:
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Nordnorsk design- og arkitektursenter (NODA) er en medlemsorganisasjon og samarbe-
idsarena for design- og arkitekturfeltet for allment interesserte, fagbransje, næringsliv og 
politikk. NODA jobber for å formidle viktigheten og verdien av bruk av design og arkitek-
tur, som verktøy for utvikling av samfunnet vårt. Et mål er å heve kompetansen omkring 
design- og arkitekturfagene, motivere flere unge i nord til å ta disse utdanningene, samt 
styrke interessen og kjennskapen til fagene blant befolkningen i nord.  

Om NODAs designskole

Det er krevende tider og mye er dessverre avlyst. Det er viktigere enn noen gang at barn 
og unge har tilrettelagte og trygge arenaer for læring, lek og kreativ utfoldelse. NODA 
bruker design og arkitektur som en kreativ og pedagogisk metode som inspirerer og 
styrke barns tankesett og tro på seg selv.
 
Designskole for alle gir barn og unge en arena for å delta på lik linje med andre barn som 
ikke preges av skolefaglig interesse eller konkurranse, men kun i kraft av å være lekende, 
kreativ og likestilt i bruk av verktøy som kan skape løsninger og en framtid slik vi ønsker 
oss.

Gjennom praktiske øvelser, refleksjon og hands-on læring, danner NODA et rom for å 
styrke deltakere i troen på deres evne til å skape, både individuelt og sammen med an-
dre.

Deltakerne trenger ikke å være interessert i design og arkitektur fra før, gjennom de-
signskolen skal vi vekke nysgjerrighet og interesse blant denne målgruppen.

NODA har sterk tro på å benytte design og arkitektur som læringsmetode, og tilbyr 
annerledes og unikt fritidstilbud i Nord-Norge.  

Denne sommeren har vi fått i oppdragg å levere kurs til Tromsø kommunes Sommer-
skole. Det ha vært en glede å bistå i å skape gode sommerminner for barn i Tromsø!

NODAs designskole

2  

Tretopphytter  
Sommerlystskole  23.juni 2021
13 deltakere
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Tretopphytter  
Tromstun  30.juni 2021
28 deltakere

Sommerkranser
Sommerlystskole  25.juni 2021
23 deltakere
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Tretopphytter
Sommerlystskole  4.august 2021
18 deltakere

Sommerkranser
Sommerlystskole  6.august 2021
8 deltakere



Rapport 2021Rapport 2021



Rapport 2021

Tilbakemeldinger
Vi har fått gode tilbakemeldinger fra både deltakere, aktivitetsledere og ledelsen i kom-
munen. 

“takk for at vi fikk lov å være med, det var gøy”

“oi, jeg har ikke gjort dette før, skal gjøre det igjen hjemme med lille søsteren”

“takk for oss, vi koste oss skikkelig”

“bestemor kommer til å bli glad for å få blomsterkrans”

“jeg skal bli arkitekt når jeg blir stor”

og No´Da?

Sommerskole 2021  kan ikke kalles for annet enn vellykket. 
I årene som kommer ønsker vi å kunne fortsette med ulike tilbud for Tromsø kommunen 
og håper dere ønsker oss tilbake.
Ta gjerne kontakt, så setter vi sammen aktviteter bassert på behov og interesse fra del-
takerne.

Vi takker for oppdraget og ser frem til å kunne bisto igjen.

Med vennlig hilsen
Michele Renée Widerøe
Daglig leder 
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Takk for tilliten

“Dette var kult, når kan vi gjøre det igjen?” Hanna, 10 år
“jeg elsket å lage modell av hus, jeg vil gjerne bli arkitekt”  Ivar, 11 år
“Det er veldig  gøy å lage nye teknikker”  Catarina 9 år

“Hei Kornelia og Michele,
 Møtte på to fornøyde jentene etter endt sommerskole (sommerkrans) på fredag! 
Kjempeflott opplegg dere har lagd her, jentene var veldig stolte over resultatet! :-) 
Godt jobba, tusen takk for bidraget deres!”  
Stina Grønbech, Prosjektleder sommerskolen          
            


