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Guidad visning på Livets museum!

Program
Busstransport
Klasserna åker med Bergkvara buss,
som hämtar och lämnar er på skolan.
Avgår från skolan kl. 08.40
Åter på skolan ca kl. 10.45
Fredagen den 19 november
Montessori Bjerred, 18 elever
Måndagen den 22 november
Rutsborg 6A, 18 elever
Onsdagen den 24 november
Rutsborg 6B, 17 elever
Torsdagen den 25 november
Alfredshäll 6A, 23 elever
Fredagen den 26 november
Alfredshäll 6B, 26 elever
Måndagen den 29 november
Bjärehov 6A, 18 elever
Tisdagen den 30 november
Bjärehov 6B, 19 elever

Den fasta utställningen på Livets museum berättar om hur kroppen
fungerar. Mät din reaktionshastighet, bli lurad av synvillor och testa
luktsinnet! Du kan även undersöka näringsinnehållet i en egenkomponerad måltid och titta på din egen hud i 200 gångers förstoring!
Ni lär er också om viktiga framsteg inom medicinen som har skett i
Lund, till exempel inom dialys och utvecklingen av respiratorer. Allt i
en guidad visning av en interaktiv och modern utställning där du själv
blir delaktig.
Klassen möts på plats kl. 09.15 av två guider från Sydsvenska
medicinhistoriska sällskapet. Ni delas därefter upp i två grupper och
kommer under ca en timmes tid att få en guidad visning av utställningen.
Bergkvara buss hämtar upp er klass utanför skolan (se datum till höger) kl.
08.40 och lämnar er igen ca kl. 10.45.
Programmet kan komma att ändras med kort varsel p.g.a. Coronapandemin.
Livets museum drivs av Kulturen på uppdrag av Region Skåne, i samarbete
med Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet.

Onsdagen den 1 december
Bjärehov 6C, 19 elever
Torsdagen den 2 december
Löddesnäs 6A, 22 elever
Fredagen den 3 december
Löddesnäs 6B, 23 elever
Måndagen den 6 december
Fladäng 6A, 24 elever
Tisdagen den 7 december
Fladäng 6B, 21 elever
Onsdagen den 8 december
Fladäng 6C, 23 elever
Torsdagen den 9 december
Fladäng 6D, 18 elever
Fredagen den 10 december
Karstorp S 6A, 27 elever
Tisdagen den 14 december
Karstorp S 6B, 27 elever
Onsdagen den 15 december
Karstorp S 6C, 27 elever
Torsdagen den 16 december
Piläng 6A, 25 elever

Programmet ingår i Lomma kommuns kulturgaranti – en professionell
kulturupplevelse/år för alla barn från 4 år och under hela grundskolan.
www.lomma.se/kulturgaranti.

Fredagen den 17 december
Piläng 6B, 25 elever

Frågor?

Måndagen den den 20 december
Piläng 6C, 25 elever

Välkommen att kontakta kulturutvecklare Mattias Nordahn Larsson.
Tel. 040-641 13 75, 0733-41 13 75, e-post: mattias.nordahnlarsson@lomma.se

