Skicka stipendiater på inspirationsdagar
i astronomi och rymdteknik
Den 6-7 april går den allra första upplagan av Knut Lundmark-dagarna av stapeln på AlbaNova i
Stockholm! Knut Lundmark-dagarna är årliga inspirationsdagar i astronomi och rymdteknik för
fysik- och teknikintresserade gymnasieelever, och syftar till att inspirera deltagarna och ge dem
information om vilka utbildnings- och karriärmöjligheter som finns på dessa områden.
Vem kan delta?
Knut Lundmark-dagarna riktar sig till elever på gymnasieskolans tekniska och naturvetenskapliga
program. Varje skola ges möjlighet att skicka två stipendiater, gärna en tjej och en kille.
Konferensen riktar sig till de elever som uppvisar stort intresse inom fysik eller teknik, i synnerhet
nyfikenhet för astronomi och rymdteknik.
Program
Under Knut Lundmark-dagarna får eleverna ta del av föreläsningar och laborationer inom
astronomi och rymdteknik. Eleverna får såväl en god inblick i utbildnings- och yrkesmöjligheter
med anknytning till rymden som fördjupning och överblick i aktuell rymdforskning och utveckling.
Under programmet får eleverna dessutom träffa och lära känna andra fysik- och
teknikintresserade gymnasieelever från hela Sverige, samtidigt som de får chansen att möta
forskare och ingenjörer inom astronomi och rymdteknik i givande samtal och diskussioner.
Pris, resa och boende
Knut Lundmark-dagarna går av stapeln 6-7 april på AlbaNova, Stockholm. Skolan står för en
deltagaravgift om 4000 SEK per stipendiat de skickar. I deltagaravgiften ingår hela programmet,
resa, mat och boende i hotellrum. Deltagarna anländer till Stockholm förmiddagen den 6:e april,
med hemresa kvällen den 7:e april. Mer information om packlista, resa/biljetter, exakta tider och
mötesplatser ges till anmälda stipendiater senast en vecka före programmets start.
Vem arrangerar Knut Lundmark-dagarna?
Knut Lundmark-dagarna arrangeras av Astronomisk Ungdom, ett ideellt ungdomsförbund med
syfte att främja intresset för astronomi och rymdfart hos barn och unga i Sverige. Organisationen
har ca 3200 medlemmar och 25 medlemsföreningar runt om i Sverige. Programmet arrangeras i
samarbete med Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet och Vetenskapens hus.
Anmäl deltagande från din skola senast den 28:e mars på
www.astronomiskungdom.se/knut-lundmark-dagarna

E-post: kld@astronomiskungdom.se
Telefon: 070-000 90 56

