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  Information 13/12 2016 
  

Välkommen som NTA-lärare i Linköping våren 2017! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Temalådor/materialhantering 
 
Materialhantering 
Idrott och Service sköter materialhanteringen på uppdrag av Utbildningsförvaltningen, Linköpings kommun. Det 
innebär att Idrott och Service har ansvar för att NTA:s temaenheter (temalådor) levereras till skolorna i början av 
varje termin samt hämtar NTA:s temaenheter i slutet av terminen.  
OBS! Om man bokat en temalåda men blir förhindrad att delta i temautbildning, kan inte temalådan disponeras under 
terminen, om inte utbildningen för temat går att lösa på annat sätt. 

 
Inventering 
När du får din temalåda är det viktigt att du inventerar innehållet i lådan så att det stämmer med materiellista, 
bifogad i temalådan. Notera samtidigt i materiellistan. Meddela Idrott och Service om materiel saknas, inom 2 
veckor. Du kan kontakta Idrott och Service, helst via mejl: Saide.Tanzi@linkoping.se eller telefon: 070-675 91 33. 
 
Återlämning 
Efter användning av NTA:s temaenhet ska du packa ner materielen så noga som möjligt enligt de instruktioner 
som finns bifogade i lådan. Skicka med allt så kallat förbrukningsmateriel som inte har gått åt! Det gör att vi kan 
hålla ner kostnaderna för skolorna samtidigt som det är bra för miljön. Skicka INTE tillbaka trasigt eller av andra 
skäl obrukbart materiel. Returnera endast helt oanvända batterier. Använda batteri lämnar ni till återvinningen. 
Fyll i materiallistan så att Idrott och Service ser vad du packat ner, samt skriv under materiallistan med ditt namn 
och skola. 
 
Idrott och Service kommer och hämtar temaenheterna i juni 2017 enligt 
körschema. Då ska lådorna vara helt färdiga för avhämtning och stå på den 
plats man kommer överens om. Saknas materiel, som inte klassificerats som 
förbrukningsmateriel eller om temalådan ej är klar för avhämtning debiteras 
respektive skola för uppkomna kostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla, 

- ett skolutvecklingsprogram! 
 

Kompetensutveckling, NTA-teman med handledningar och experimentmateriel, 
nätverk, utvärdering, organiserad materialhantering bildar tillsammans en helhet.  
 
Kompetensutvecklingen för NTA-lärare består av flera delar: 
introduktionsutbildning, temautbildning och kontinuerlig kompetensutveckling 
exempelvis i form av seminarier, erfarenhetsutbyte och föreläsningar, kollegialt 
lärande samt utveckling av undervisningen i klassrummet. 

 

Mer info finns på hemsidan: 

www.linkoping.se/nta 

mailto:Saide.Tanzi@linkoping.se

