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Polhem inspirerar till mässa och
föreläsningar
Bygga solceller, styra robotar på planeten Mars eller undersöka DNA: Polhem
SciFestmässan den 8 mars bjuder på en rad spännande interaktiva övningar
för inbjudna grundskoleelever från hela Uppsalaregionen.
På torsdag är det premiär för Polhem Scifest-mässan på V-Dala nation i
centrala Uppsala. Då arrangerar Uppsala universitet en vetenskapsmässa för
elever i årskurs 4-6 i samarbete med bland annat Länsstyrelsen,
Regionförbundet och TeknikCollege Uppland. Ambitionen är att manifestera
Polhems 350-årsjubileum på ett sätt som tilltalar unga och som uppmuntrar
intresset för naturvetenskap och teknik.
På Polhem SciFestmässan får de inbjudna eleverna prova på en mix av 21
inspirerande, främst interaktiva övningar, presenterade av andra skolklasser,
studenter/doktorander och samarbetspartners. Passen är förbokade och
pågår 30- 60 minuter. Därutöver bjuds det på en rad andra fria aktiviteter på
temat teknik.
Inbjudan har gått ut till ett begränsat antal pilotskolor och man räknar med
cirka 600 besökare, berättar projektledare Anneli Björkman på Teknat
samverkan, Uppsala universitet.
– Även om vi inte kan ta emot fler denna gång av utrymmesskäl, så hoppas
vi att detta skall visa sig så intressant att mässan kan återkomma i en större
skala.
Däremot hålls öppna föreläsningar om Polhem och teknik efter mässan den 8
mars. Dessa vänder sig till vuxna och är öppna för allmänheten, med gratis
inträde.

Tid och plats för mässan: V-dala nation, Sysslomansgatan. 8 mars, kl 8.30-16
Tid och plats för föreläsningarna: Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet,
kl. 16.30- 19.
För mer information om Polhem SciFestmässan och Polhemföreläsningarna.
Kontaktperson: Anneli Björkman, projektledare Polhem SciFest, Teknat
samverkan, Uppsala universitet, anneli.bjorkman@uadm.uu.se, mobil: 073448 35 03.
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