
 

 

 

 

Hvem er vi? 

ENT3R er et nasjonalt prosjekt iverksatt av Kunnskapsdepartementet for å øke motivasjon og 
interesse for realfag blant elever på videregående skole og 10. trinn. Prosjektet er underlagt 
Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering og driftes av studenter. Per dags dato finnes det hele 17 
ENT3R-prosjekter i Norge som hver uke hjelper over 2 000 elever med å oppnå sine mål innen 
realfag.  

Les mer her: https://ent3r.no/aas/  

Hva gjør vi? 

Vi tilbyr elevene to timer gratis realfagstrening hver uke, hvor elevene møter to faste mentorer til 
fast tid ved Campus Ås. Hver gruppe består av ca. 15 elever og 2 mentorer så man vil få god tid til 
oppfølgning. Elevene bestemmer selv hva tiden skal brukes til og får hjelp tilpasset sitt nivå. 
Mentorene er engasjerte studenter ved teknologiske studier som ønsker å spre sin lidenskap for 
realfag. Ofte inneholder timene et faglig opplegg presentert av mentorene. Vi tilbyr hjelp i 
matematikk fra 8. klasse og oppover, samt hjelp i naturfag, kjemi og fysikk. Vi arrangerer også 
elevkvelder, hvor spennende og kjente foredragsholdere kommer for å fortelle om hvordan de 
bruker realfag til daglig. 

Vi tar selvfølgelig smittevern svært alvorlig. Hver gruppe vil ha et stort nok klasserom for å 
opprettholde én meter avstand mellom hverandre, og det vil alltid være antibac tilgjengelig. 

Timene foregår kl. 17-19.00 fra mandag til torsdag og elevene kan melde seg på en eller flere dager 
etter hva de selv ønsker.  

Adresse for oppmøte: TF bygningen campus NMBU: Drøbakveien 31, 1430 Ås 

Før oppstart og ved påmelding vil en mentor kontakte eleven med oppmøtested og oppmøte tid så 
det ikke vil være noe usikkerhet på hvor man skal. 

Ved spørsmål send e-post til: aas@ent3r.no  

Påmelding kan gjøres ved link: https://matrix.ent3r.no/registrer/12 

Når vi spør elevene* svarer de at… 
• 83 % har fått merkbart bedre selvtillit i matematikk ved å delta på ENT3R 

• 71 % gjør det bedre også i andre fag på skolen ved å delta på ENT3R 

• 82 % har blitt mer motivert for skolearbeid gjennom å delta på ENT3R 

• 93 % er tilfreds eller svært tilfreds med ENT3R 

• 97 % er fornøyd eller svært fornøyd med mentorene de har 

* Basert på elevundersøkelsen høsten 2020. 
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