SciFest
Uppsala, Fyrishov, Multihallarna
för skola 9-10 mars 2017

Uppdaterad information till lärare och skolklasser som önskar
besöka vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala!
Information i kursiv text var med i förra informationsbladet men finns med som komplement.
Vi är väldigt glada att kunna bjuda in er till vetenskapsfestivalen SciFest 2017! SciFest riktar sig till elever på
mellanstadiet, högstadiet samt gymnasiet. Sedan 2016 har SciFest fokus på alla vetenskapsområden, inte bara
naturvetenskap och teknik. SciFest är fylld med workshops/nonstops, spännande scenshower och föreläsningar,
möjlighet att träffa forskare, delta i tävlingar m.m.. Temat för scenprogrammet 2017 är ”(R)Evolution”.

Torsdag 9 mars - fredag 10 mars: Dessa dagar är SciFest öppen för skolklasser som
bokar tider i en workshop och/eller på en föreläsning/show!
Lärarkväll torsdagen den 9 mars kl. 17:00-20:00! Se info nedan.
Lördag 11 mars: öppen för allmänheten, inga bokningar behövs.
Fyrishov och Multihallarna håller portarna öppna kl. 08.30-16.30 alla dagarna. Mellan
09.00 och 16.00 pågår aktiviteter som du kan hitta i bokningsschemat.
Håll koll på hemsidan, www.scifest.se, för schemauppdateringar, bokningsinfo,
vägbeskrivning, innehåll m.m.!
Bokningen öppnar först vecka 6, men info om programmet uppdateras löpande.

Vi bjuder in er lärare till en ”Lärarkväll” torsdagen den 9 mars kl. 17.00-20.00! Här får du som
pedagog chansen att uppleva delar av SciFest utan dina elever. Vi kommer att hålla några
utvalda workshops igång samt erbjuda spännande föredrag/shower på scenen kryddat med
möjlighet till mingel med andra lärare och forskare samt med teamet bakom SciFest. Vi
kommer bjuda på lite ”bubbel och tilltugg”. Du kan anmäla dig till lärarkvällen redan nu!
Anmäl dig till lärarkvällen här: http://goo.gl/forms/Y6npTB43gb
Obs: Max 50 platser finns (de första 50 anmälda kommer erbjudas plats)
För mellan- och högstadiet har vi bokningsbara scenprogram och workshops både torsdag 9 mars och fredag 10
mars, till exempel en blixtrande fysik- och lasershow från Lunds universitet, en spännande workshop om drömmen
om den exakta vetenskapliga mätningen av vikt, tid och rum med Gustavianum samt en paleontologisk utgrävning
där man hittar fossil från jordens långa historia tillsammans med Biotopia och Evolutionsmuseet.
För gymnasiet har vi tre bokningsbara föreläsningar på eftermiddagen torsdag 9 mars: vetenskaplig metod och
statistik inför gymnasiearbetet med universitetslektor Ida Lidegran, klimat och väder med meteorolog Pär Holmgren
samt en blixtrande fysik- och lasershow från Lunds universitet. Utöver detta finns en uppsjö av bokningsbara
workshops som beskrivs på vår hemsida.

Mer ny information på nästa sida!
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Att tänka på inför bokning av workshops inför torsdag 9 och fredag 10 mars:
 Du som lärare bokar själv in det antal workshop-pass som din klass kommer besöka
under dagen.
 På programmet finns även några sk. ”non-stop” som man ej bokar, utan fritt kan
besöka mellan sina bokade pass. Workshops som ej är bokade, övergår till ”nonstop” som din klass även kan besöka.
 De flesta workshops har plats för max 16 elever. Är din klass större, dela den i två
grupper!
 Tips; försök dela av gruppen så antalet i grupperna blir så jämnt som möjligt. Fyll
gärna upp grupperna med elever från andra klasser på din skola – för att utnyttja alla
tillgängliga platser!
 Schemat återfinns även på SciFest, både på affischer samt vid respektive workshop.
Några ord om själva SciFest och Fyrishov:
 I kiosken kan man köpa fika och förfriskningar.
 På SciFest serveras ingen lunch för besökare! Dock finns utrymme för att äta egen
matsäck.
 Fyrishov kan ta emot rullstolsburna.
 Informationsdisk finns där man kan få hjälp med allmänna frågor.
Bokning av workshops:
All bokningsinformation hittar du på hemsidan www.scifest.se!
Transportinformation:
För en del av er som reser långt finns erbjudande om ordnad busstransport till SciFest.
Detaljer kring dessa bussar fås efter genomförd bokning av workshops.
(Möjligheten att åka ordnad buss till SciFest ombesörjes genom att respektive huvudman
faktureras.)
UL hälsar att ni kan boka bussresa till rabatterat pris för klassen via dessa länkar (sk
Kulturresa)
http://www.ul.se/Skola-foretag/Skola/Grupp-och-kulturresor-for-regiontrafiken/
http://www.ul.se/Skola-foretag/Skola/Formular-Bestall-gruppresa/

All nödvändig information hittar du alltid på hemsidan

www.scifest.se
Ert deltagande i SciFest är naturligtvis kostnadsfritt!
Efter genomförd bokning kommer ni få utförlig och detaljerad information via e-post.

Varmt välkomna!
önskar Team SciFest 2017

