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NTA – Naturvetenskap och teknik för alla 

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA - är ett skolutvecklingsprogram med 

syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik 

hos både barn och pedagoger. NTA riktar sig till förskola och grundskola. 
 

Materialhantering 

Vi på Idrott och Service sköter materielhantering på uppdrag av Utbildningsförvaltningen, Linköpings 

kommun. Det innebär att vi levererar NTA:s temaenheter till förskolorna i början av varje läsår 

(normalt i september) samt hämtar temaenheterna i slutet av läsåret (normalt i juni). 

 

Då temaenheten anländer 

När du får din temalåda är det viktigt att du går igenom innehållet i lådan så att det stämmer med 

bifogad materiellista. Saknat materiel behöver meddelas till oss, Idrott och Service, snarast efter 

det du fått lådan. Notera även på packlistan i spalten där det står ”Saknas vid mottagande”. 

Utkörning av saknad materiel sker inom 2 veckor efter att du meddelat vad som saknas. Detta gör du 

till Idrott och Service, helst via mejl: Saide.Tanzi@linkoping.se alternativt 

Annika.Nyborg@linkoping.se alternativt via telefon: Saide: 070-675 91 33, Annika Nyborg: 013-20 

68 83. 

 

Packning och återlämning  

Efter användning av NTA:s temaenhet ska du packa ner materielen så noga som möjligt enligt den 

packlista som finns i lådan. Var noga med att materielen ni packar är rent och torrt, dvs diskad och 

torkad när så behövs. Skicka inte tillbaka trasigt eller av andra skäl obrukbart materiel. Fyll i 

packlistan i spalten ”Saknas vid återlämning”, så att vi ser vad vi ska fylla på med, samt skriv under 

listan med ditt namn och förskolans adress. 

 

Vi, dvs Idrott och Service, kommer och hämtar temaenheterna under juni 2019. Vilka dagar meddelas 

under våren, i mejl från NTA-samordnaren. Då ska lådorna vara helt färdiga för avhämtning och stå på 

en plats där den enkelt kan hämtas.  

 

Saknas materiel, som inte klassificerats som förbrukningsmateriel eller om temalådan ej är klar för 

avhämtning debiteras respektive förskola för uppkomna kostnader. 

 

Vi som packar är tacksamma för att ni hjälper till att underlätta vårt arbete när vi 

ska inventera lådorna. Tack på förhand, från Idrott och Service! 
 
 

Vi önskar er lycka till med NTA-arbetet! 
 
 

Med vänlig hälsning  

NTAs packningsavdelning 

Idrott & Service, Linköping 
 

 

Från oss som packar –  

vi behöver er hjälp! 

 

Vi ber er att vara riktigt noggranna då 

ni packar lådorna genom att försluta 

påsarna ordentligt, se till att allt är rent 

och torrt samt fylla i packlistorna 

tydligt. Vi har cirka 400 lådor att 

packa och för att kunna hålla god 

kvalité behöver vi verkligen er hjälp! 

 

Tack från oss och hoppas ni får en 

trevlig upplevelse med ämnet ni valt! 

mailto:Saide.Tanzi@linkoping.se
mailto:Annika.Nyborg@linkoping.se

