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Lär dig att producera TV- och Radioprogram  
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Byggdagar för högstadietjejer – 
hösten 2016 
 
Går du i åk 7, 8 eller 9? I så fall kan du utmana dig själv och kompisarna 
under tre spännande dagar på Ångströmlaboratoriet (Uppsala), NCC 
(Uppsala) och Tekniska muséet (Stockholm)! 
Syftet med Byggdagarna är att få fler högstadietjejer att intressera sig för 
tekniska och naturvetenskapliga ämnen i allmänhet och byggtekniska 
ämnen i synnerhet. Uppsala universitet och NCC vill att fler tjejer ska få 
uppleva hur det är att jobba i byggbranschen och känna till de möjligheter 
som finns.  
 
Under byggdagarna för åk 7-9  får du bland annat: 
- Besöka Uppsala universitet och lära dig att bygga och programmera legorobotar 
- Besöka NCC och bygga samt besöka ditt eget hus mha Virtual Design 
Construction, träffa förebilder och lära dig mer om hur det är att jobba i 
byggbranschen.  
- Lära dig att producera TV- och Radioprogram på Tekniska muséet i Stockholm  
  
Datum: 31 oktober – 2 november 

Tider: Måndag 31/10 och tisdag 1/11: kl.9.00-15.00, onsdag 2/11 kl. 10.00-19:45. 
På onsdagen åker vi med buss till Tekniska museet i Stockholm och kommer att 
återvända c:a 19:45 till Uppsala. 
 
Kostnad: Gratis! 
 
OBS! Vi står för transporter, fika och lunch alla tre dagarna. Deltagarna ordnar 
själva tranport till Ångström (måndag och tisdag) och till Blåsenhus (onsdag). Mer 
info kommer via mail efter anmälan. 
 
Byggdagarna har ett begränsat antal platser! Först till kvarn! 
 
Fyll i anmälan, skriv ut och skriv under med målmans underskrift. 
Skanna eller fota och maila till: tobias.blom@uadm.uu.se 
Sista datum för anmälan: 25:e oktober! 
 
För frågor och funderingar, kontakta: 
Tobias Blom, Uppsala universitet 
Tel: 070-167 94 73, tobias.blom@uadm.uu.se 
 
OBS! Glöm inte att ange alla uppgifter som är uppräknade till höger. Skriv tydligt! 

Ja, jag anmäler mig till 
Byggdagarna för högstadietjejer 
 
 
Namn:  

Personnummer:  

Adress:  

Telefon:  

Mobiltelefon:  

Förälders telefon dagtid:  

Förälders godkännande (underskrift):  

Specialkost (allergier):  
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