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Workshop nr 2
Den 4 december samlades elever från Skarnes 
Videregående skole och Spångbergsgymnasiet i 
Filipstad. Den här gången hade vi bjudit in Lotta 
Braunerhielm från Karlstad Universitet och projektet 
PDU, Platsbaserade Digitala Upplevelser. Eleverna 
fick höra exempel på hur de jobbar utifrån platsen 
för att lyfta ett besöksmål.

Styrgruppsmöte 
Årets första styrgruppsmöte hölls den 14 januari där 
meddelade vi att Forsvarsbygg får i uppdrag att göra 
en förstudie för att få fram vad som ska göras med 
Fredsmonumentet. Slutrapporten ska levereras den 7 
april och då vet vi hur vi ska gå vidare.

Studiebesök Mapei AS
Skarnes  Videregående skole har ett 
partnerskapsavtal med Mapei och ordnade ett 
studiebesök där. De jobbar med att forska på och ta 
fram byggprodukter anpassade till det nordiska 
klimatet. Vi fick se en film med exempel från de 
platser som Mapei har varit involverad i och sedan 
följde Frode med oss på en mycket intressant 
visning i deras lokaler. Stort tack till Skarnes 
Videregående skole och Mapei AS!

Den första filmen
Nu ligger den första filmen från Morokulien på 
youtube. Det är tack vare Saadug  Alfeli på Skarnes 
Videregående skole som vi kan presentera den här 
fina filmen.

Se filmen här

Det börjar hända på plats……..
Den 26 mars genomfördes tester för att komma fram 
till vilken metod som kan användas för rengöring av 
monumentet. Dagen efter gjordes en scanning för att 
ta reda på om det finns järn på insidan. Det har 
också plockats ut fogar som skickats vidare för 
analys.

Nuläge
Coronaviruset har drabbat oss 
alla, även i det här projektet. 
Projektgruppen har telefon-
möten så länge gränsen är 
stängd. Gymnasieeleverna har 
sina studier digitalt hemifrån.  
Workshop, styrgruppsmöte 
och referensgruppsmöte har flyttats fram.

Vi påminner om att skolorna antecknar sina timmar i 
projektet inför Interregredovisningen.

GLAD 
PÅSK !

https://www.youtube.com/watch?v=7jG9dx-wlqU

