
Framtidsdagen 29 jan 2019  

Det är äntligen dags för Framtidsdagen och vi ser fram emot att få träffa alla 
klasser igen och att få se era tävlingsbidrag i vår foajé. I detta brev finns 
förhoppningsvis all info ni behöver inför denna dag. 

 
Dagens upplägg: 

9.00 Klasserna anländer till Universeum och ställer i ordning montern 
9.30-12.30 Aktiviteter i våra utställningar (eleverna får var sitt aktivitetskort) 
9.30-13.00 Juryn besöker montrarna 
10.50 Utmana experter - PASS 1 
11.20 Utmana experter - PASS 2 
11.50 Utmana experter - PASS 3 
12.20 Utmana experter - PASS 4 
13.20 Prisutdelning 
 
Ankomst 

När ni kommer till Universeum visas ni till er monter i foajén som innebär ett bord för 
modellen och en vikvägg för eventuella planscher. Ni har själva med fästmaterial för 
era planscher (inte tejp). Jackor och väskor förvaras bakom montern, i förvaringsskåp 
(10kr) eller i de olåsta vagnarna i utställningarna. Det finns även krokar för 
upphängning på plan 0. 
Varje lärare erhåller information om dagen, aktivitetskort samt entrébiljetter till sina 
elever och låter dem som inte skall bemanna monterna gå in på Universeum. 
Du som lärare väljer om hela klassen anländer samtidigt till Universeum eller om vissa 
elever dyker upp senare. 
 

Viktigt ansvar! 

Du som lärare ansvarar för dina elever under hela besöket. Påminn dem inför 
Framtidsdagen om att göra besöket roligt och tryggt för ALLA gäster på Universeum. 
 

Mässan 

Alla tävlingsbidrag kommer visas i foajén och varje monter bemannas av 2-3 elever åt 
gången. Ha gärna ett rullande schema för detta uppdrag så att flera i klassen får 
möjlighet att träffa juryn och svara på deras frågor om bidraget. 

 



Aktiviteter 

Under hela dagen kommer det att finnas extra aktiviteter i våra utställningar för alla 
elever. För varje aktivitet man deltagit i kan man få en stämpel på sitt aktivitetskort. En 
stämpel kan eleverna även få när de besökt montrarna utanför Kemilabbet, i Rymden 
eller i Fältstationen där tävlingens samarbetspartners presenterar sina företag och 
organisationer. De som lämnar in sina aktivitetskort vid scenen innan prisutdelningen 
är med i utlottningen av fina priser. 
 
Utmana experter 

Sex elever från varje klass förbereder sig på att ställa klassens frågor till olika 
“experter”. Dessa sex elever fördelas på två grupper med tre elever i varje och dessa 
två grupper tilldelas färgen RÖD respektive BLÅ.  
Utmana experter genomförs på sex platser runt om i huset och för att hitta rätt samlas 
eleverna innanför spärrarna på plan 1 där de hämtas av pedagoger från Universeum. 
Kom i god tid, senast fem minuter innan utsatt tid. 
 
PASS 1 - 10.50 (samling 10.45 innanför spärrarna, plan 1)  

Brattebergsskolan 8A, 8B, 8C 
Båtsmansskolan 7ADGJ, 7BEHK, 7CFIL 
Fenestra Centrum 7A, 7B, 7C 
 
PASS 2  - 11.20 (samling 11.15 innanför spärrarna, plan 1) 

Fenestra Centrum 8A, 8B, 8C 
Lindåsskolan 7A, 7B, 7C 
Ytterbyskolan 17D, 18B, 18E 
 
PASS 3 - 11.50 (samling 11.45 innanför spärrarna, plan 1) 

Friskolan i Kärna 7 Bojen, 8 Ankaret/Fendern 
Kålltorpsskolan 8C 
Montessori Casa 
Stenkulan 7.1, 8.1 
Victoriaskolan 8A, 8B 
 

PASS 4 - 12.20 (samling 12.15 innanför spärrarna, plan 1) 

Römosseskolan 8A, 8B 
Stenkulan 7.2, 8.2 
Vasaskolan 8A, 8B 
 

 

 

 

 

 



Lunch 

Medhavd lunch kan ätas i huset, men det kommer vara svårt att hitta utrymmen där 
hela klassen får plats samtidigt. Ät gärna på olika tider. För de elever som väljer att äta 
ute på något av matställena i närheten av Korsvägen är det viktigt att behålla 
entrébiljetten för att komma in igen. 
OBS! För att underlätta för gäster med nötallergi får medhavd matsäck inte innehålla 
nötter. 
 
Foto och film 

Under dagen kommer fotograf dokumentera dagen. Det kan hända att elever och 
lärare blir tillfrågade att vara med på bild och/eller film. Be dina elever som inte ska 
fotas/filmas att flytta sig ur bild när fotograf är i närheten. 
I samband med prisutdelningen kommer vissa filmer (tävlingsbidrag) visas i foajén. 
Meddela senast 28/1 om någon klass misstycker så att vi kan undvika dessa. 
 
Prisutdelning 

Vid prisutdelningen lottas pris ut bland de som deltagit i aktiviteterna och vissa filmer 
(tävlingsbidrag) visas. 
Efter detta startar den stora prisutdelningen. I samband med denna får representanter 
från vinnande klasser komma fram till scenen för att ta emot olika priser. Om klassen 
vinner första och andra pris kommer alla elever i klassen upp på scenen för 
fotografering. Alla deltagande klasser får diplom som hämtas vid scenen efter 
prisutdelningen. 
Klassen tar sedan med sig modellen och eventuella planscher tillbaka till skolan.  
 
Utvärdering 

Efter Framtidsdagen skickas två digitala utvärderingar ut, en för elever och en för 
lärare. Vi räknar med att ALLA lärare och elever bidrar med att ge oss en bild av hur 
projektet upplevts och vad som kan förbättras. 
 
Varmt välkomna till Universeum den 29:e januari! 
 
Hälsningar, 
Anna Havel 
anna.havel@universeum.se 
 
I samarbete med: Chalmers, Greencarrier, Göteborg Energi, Göteborgs hamn, 
Göteborgs stad Trafikkontoret, Göteborgs Universitet, Hogia, SARF, Svensk sjöfart, 
Taxi Göteborg, Volvo, Västsvenska paketet, Västtrafik samt Västra Götalandsregionen 
- Kollektivtrafik och infrastruktur. 
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