
                                                                                                          

 

RYMDKUNSKAP 2019 

 

Rymdkunskap är en bred fortbildningsväll med aktuella och matnyttiga rymdkunskaper och nu är det 
dags för Rymdkunskap 2019. Du ska ha nytta av Rymdkunskaps årliga evenemang (nytt upplägg 
varje år) oavsett om du undervisar de yngsta eller de lite äldre.  

NÄR & VAR: Kl. 16.00-20.00, den 24/1 i Gävle (sista anm. 20/1), 
28/1 i Hudiksvall (sista anm. 21/1), 29/1 i Söderhamn (sista anm. 22/1), 
30/1 i Nyköping (sista anm. 23/1), 31/1 i Motala (sista anm. 24/1), 
4/2 i Helsingborg (sista anm. 28/1), 5/2 i Kungsbacka (sista anm. 29/1), 
6/2 i Vänersborg (sista anm. 30/1), 7/2 i Halmstad (sista anm. 31/1), 
11/2 i Karlskrona (sista anm. 4/2), 12/2 i Värnamo (sista anm. 5/2) och 
13/2 i Västervik (sista anm. 6/2). Lokaler meddelas anmälda en vecka innan. 

Huvudtema för kvällen är MÅNEN och MARS med anledning av Månlandningarna 
50 års jubileum och den NYA rymdkapplöpningen mot just månen och Mars. Vi 
tittar också på olika vetenskapsnyheter om rymden och rymdfärder (t.ex. Hubble-

teleskopets ersättare James Webb). Mot slutet sätter vi av tid för praktiska astronomitips för elever 
med vanlig fältkikare, bra bilder och fakta om rymden på nätet för de yngre eleverna, studiebesöks-
tips. mm. (Beskrivningen av innehållet uppdateras här succesivt). 

DELTAGARAVGIFT: 596 kr + moms/deltagare som faktureras. I priset ingår juice och en matigare 
macka/baguette. Alla deltagare får vid utbildningstillfället ett kursmaterial (d.v.s. en länk att ladda 
ned), bl.a. filmer och bilder från astronauter månytan att använda i klassrummet. 

ANMÄLAN: Sker via e-post. Se hemsidan RYMDKUNSKAP.SE hur anmälan görs och villkor. 

 

 
                                                                             Välkommen att delta! / Rymdkunskap.se 
 

  _________________________________________________________________________________________             

Syftet med ”Rymdkunskap.se” är att med fortbildning och material stärka kunskapen om rymden. Vi har tagit fasta 

på att rymden intresserar i princip alla; tjejer, killar, yngre, äldre osv. Rymden är en utmärkt plattform att 

väcka intresse för naturvetenskap och skola med! Rymdkunskap började 2013 som ett projekt tillsammans med (och 

då finansierat av) statliga Rymdstyrelsen, därefter fortsatte projektet på ”egna ben”.    


