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Torshälla 700 år
Projektet kommer att utgå från de entreprenöriella kompetenserna som beskrivs i
grundskolans läroplan:
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att
pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar
samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar
entreprenörskap.
Vidare att:
Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan vilket förutsätter en samverkan med
arbetslivet och närsamhället i övrigt.
Uppdraget
Ni har fått i uppdrag att planera firandet av Torshällas 700-års jubileum. Firandet äger rum
under hela 2017 med olika evenemang men med fokus på en jubileumsvecka under
sommaren.
Det stora frågan ni utgår ifrån är: vem är jubilaren?
I er planering ska ni ta hänsyn till att firandet ska:
-

Passa alla målgrupper och engagera dessa (ni behöver hämta information från invånare
i Torshälla genom t.ex. intervjuer eller enkäter).
Visa på viktiga händelser/utvecklingar/platser i Torshälla under dess historia.
Ta reda på hur tidigare jubileum firats för att hämta idéer eller jämföra med andra
städer.

Vad ska ni redovisa och för vem?
Torsdagen 12 februari samlas vi på Ebelingmuséet för att redovisa era idéer för representanter
från Torshälla förvaltning. I er redovisning ska ni ha med följande:
-

Ett program för era jubileumsaktiviteter.
En modell av scen eller miljö där ni har aktiviteter under jubiléet.
En muntlig presentation (t.ex. presentera era idéer eller hålla ett jubileumstal)

Ni ska också kunna motivera varför era idéer är bra och hur de kan bidra till ökad turism,
invånarnas stolthet, intresse och kännedom om Torshälla.
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Eskilstuna – den stolta Fristade
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Efter redovisningen
Fredagen 13 februari kommer ni att göra en skrivuppgift i SO/NO där ni reflekterar över hur
historisk och teknisk utveckling påverkat människors liv, med fokus på den industriella
revolutionen.
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