Vår värld

mycket för skolan

NAVET är Sjuhäradsbygdens Science Center, en plats där Du kan
uppleva naturvetenskap, matematik och teknik på ett meningsfullt,
lekfullt och kreativt sätt!

Till NAVET kan man komma på temabesök med skolklassen.
Det finns teman inom många olika områden och för alla
åldrar.

Kom och upptäck NAVETs fantastiska värld! Med trådar av historia, konst och dramatiseringar väver vi tillsammans in naturvetenskap, matematik och teknik i ett vackert sammanhang.

Ett temabesök på NAVET börjar i klassrummet. Varje
besökande grupp får ett förarbete med en uppgift, ett experiment eller något att tänka på med anknytning till det valda
temaområdet. Väl på NAVET börjar besöket med en dramatisering och fortsätter sedan med experiment, egna tankar
och diskussion. Efter besöket finns också möjligheten att låna
experimentmaterial att använda i skolan.

our world
NAVET is the science centre for Sjuhäradsbygden (Borås and
the surrounding region). It is a place where you can experience
science, mathematics and technology in a meaningful, playful and
creative way.
Come discover NAVET’s fantastic world. We take threads from
history, art and drama and weave them together with natural
science, mathematics and technology into a beautifully integrated
whole.

I vårt fantasifulla hus kan klassen uppleva teman kring
vatten, hållbar framtid, teknik, människan, matematik, kemi,
astronomi, el, magnetism, luft & flyg...

Perfect for schools
You can come to NAVET for theme visits with your school
class. There are themes which cover many different subject
areas and for all ages.
A theme visit to NAVET starts in the classroom. Each visiting
group is given some pre-visit work to do consisting of a task,
an experiment or something to think about related to the
chosen theme. Once at NAVET, the visit begins with a short
drama performance and then continues with experiments and
thinking exercises. After the visit, it is also possible to borrow
materials for experiments to do at school.
In our imaginatively decorated and furnished building, the
class can experience themes based on water, a sustainable
future, technology, human body, mathematics, chemistry,
astronomy, electricity, magnetism, air & aviation...

Enligt NAVETs förhållningsregler är det
absolut förbjudet att uppehålla sig med
händerna i byxfickorna i NAVETS lokaler!
NAVET´s official rules and regulations
strictly forbid persons to be on NAVET
premises with their hands in their pockets!

Plenty for teachers
NAVET offers many opportunities for skills training within
technology, science and mathematics for practising teachers
at all levels. A lot of municipalities have chosen to take part
in long-term agreements concerning in service training.

massor för pedagoger
På NAVET finns många möjligheter till kompetensutveckling
inom teknik, naturvetenskap och matematik för pedagoger
på alla nivåer. Många kommuner har valt att ingå långsiktiga kompetensutvecklingsavtal.
• Kunskap och känsla – om hållbar framtid
• Hållbar framtid med fokus på energi
• Hållbar framtid med fokus på råvaror (sopor)
• Grön flagg-utbildning
• Skapande teknik med samhällsutveckling, uppfinnare och
eget skapande
• Leornardo da Vinci och fru Ek fixar färger
• Draken Bertas vardagskemi
• Berättelsen som pedagogiskt verktyg
• ANT/Lag och Rätt
• Bli planetarieförare och guida dina elever i Universum
• Våra vilda grannar – utveckla skolgården för de vilda
djuren
• Matematik – ett lustfyllt och kreativt ämne
• Familjematematik – ta med föräldrarna i matematikutvecklingen
• Äventyrsmatematik – prova NAVETs äventyrsbana och
skapa egna banor.
• Hyr en matematikutvecklare!

• Knowledge and feeling – for a sustainable future
• Substainable future focusing on energy.
• Substainable future focusing on commodities (waste)
• Green flag education
• Creative technology with developments in society, inventors and creations of your own
• Leornardo da Vinci and Mrs Oak making colours
• Berta the dragon´s everyday chemistry
• The story as a teaching tools
• ANT/Law and Rights
• Be a planetarium operator and guide your pupils around
our Universe
• Our wild neighbours – make your schoolyard a wildlife
haven
• Mathematics – a fun and creative subject
• Family maths – involve the parents in the mathematical
progress
• Adventure mathematics – try the NAVET adventure track
and makes tracks of your own
• Rent a developer of mathematics

something for everyone
NAVET is open all year round – on weekdays for booked
visits and on holidays and weekends for everybody. We
are proud that our visitors come from near and far, school
and pre-school, clubs, societies and companies etc. If
YOU, YOUR family and/or YOUR friends are curious about
what NAVET is – do not hesitate. We would love to have
you here as guests.
In NAVET’s world of interest-provoking environments, anything can happen. With a little luck you will meet some the
characters who regularly appear in the building. If you see
Mrs Oak look out from behind a birch tree, you will have
no trouble recognising her – she is not as deeply rooted as
most other trees!

något för alla
NAVET är öppet under hela året – på vardagar för bokade
besök och på lovdagar och helger för alla. Vi är stolta över
att våra besökare kommer från när och fjärran, skola och
förskola, föreningar och företag m fl. Tveka inte om du, Din
familj och Dina vänner är nyfikna på vad NAVET är – vi vill
gärna ta emot just er som gäster!
I NAVETs värld av lockande miljöer kan vad som helst
hända. Med lite tur kommer du att träffa några av de figurer
som dyker upp i huset. Ser du fru Ek titta fram bakom en
björk kommer du genast att känna igen henne – hon är inte
lika djupt rotad som de flesta andra träd!
I Blå rummet kan du fascineras av vårt underbara Universum och av Din del i det stora, kosmiska kretsloppet. Där
möter du stjärnhimlen ovanför och luften omkring oss i
rymdresor och flygexperiment. Det kan också locka till att
tänka hållbara tankar om miljön och livet på vår fantastiska
planet. Slå Dig ner vid Moder Jord, kanske är det där du
kommer på vad just du kan göra för en hållbar framtid!
Bortom Blå rummets Universum öppnar sig Matematikpalatset! Där har du chansen att uppleva matematik i ett
helt nytt ljus. Sonja Kovalevsky tar emot er och bjuder på
gåtor, klurigheter, sagor, spel…
För ytterligare information om NAVETs aktiviteter,
se www.navet.com.

In the Blue Room, you can be fascinated by our wonderful
Universe and by your part in the great, cosmic cycle. You
will encounter the starry night sky above us and the air
around us during space journeys and flying experiments.
These may also make you think sustainable thoughts
about the environment and life on our fantastic planet.
Take a seat next to Mother Earth. Perhaps this will be the
place where you will think of just what you can do for a
sustainable future!
Beyond the Universe in the Blue Room, is the way in to the
Palace of Mathematics. Here you have the chance to see
mathematics in an entirely new light. Sonya Kovalevsky
will welcome you and treat you to riddles, puzzles, stories,
games and...
For further information regarding NAVET’s activities, go to
www.navet.com.

FLera på turné
Genom att hyra en vandringsutställning kan
man ta del av NAVETs värld på andra platser än bara i Borås. Dessa utställningar är
kompletta temaupplägg med NAVET-miljöer, karaktärer och manus för dramatiseringar.

MATEMATIKPALATSET har en
vandringsutställning - BAGDAD

Tillsammans med al-Khwarizmi, Hypatia och deras
historiska matematikvänner får du uppleva lustfylld
och kreativ matematik. I Bagdad blir det tydligt att
matematik finns överallt omkring oss och att den
är något vi inte klarar oss utan. Praktisk, konkret
och spännande matematik finner du i denna vackra
utställning. Ni hyr utställningen, utklädningskläder
till flera olika matematiker och manus till olika
grupp-program. Utställningen har turnerat i Norden
sedan 2003.

Experimentera med draken Berta

Draken Berta har länge experimenterat på NAVET
med de yngsta eleverna. Nu finns möjligheten att
uppleva hennes spännande kemiexperiment även
utanför Borås. Hennes aktiviteter passar alla små
kemister i åldrarna 4 till 8 år.

Krimlab – NAVETs krimlab med kommissarie Inga
har löst olika fall sedan 2002.
Just nu arbetar Inga med två olika fall. En tavelstöld, som 10–12-åringar kan hjälpa henne att
lösa, och ett mystiskt dödsfall, som 13–100-åringar
utreder. Ni kan hyra kommissarie Inga i form av utklädningskläder, manus samt hennes kriminaltekniska laboratorium med tillhörande analysutrustning.

Och mycket mer...
På NAVET finns det något för alla.
I våra fantastiska lokaler ordnar vi även verksamhet för vuxna.

Kunskap och känsla

Fascineras över livet på jorden! Med kunskap och en känsla
av förundran och delaktighet kan vi alla göra val och förändringar i våra liv för en hållbar framtid. Vill du vara med i förändringen? Samla ihop en grupp, det kan vara dina arbetskamrater eller dina vänner, och kom till NAVETs föreställning om
en hållbar framtid och vägra vara tyst!

Kreativa aktiviteter för dig och din grupp

Utmana arbetskamraterna eller kompisgänget på NAVETs
annorlunda och roliga aktiviteter. Se www.navet.com för mer
information.

Köp ett brandtema

Brandförebyggande insatser för år 5 och 6. Få elever att
förstå möjliga konsekvenser av att anlägga en brand. Köp ett
komplett brandtema med förarbete, experiment och efterarbete. Kompetensutveckling av personal ingår.

Konferens och möteslokaler

NAVET ordnar just er konferens eller ert möte med alla möjligheter till upplevelser utöver det vanliga. Vi kombinerar gärna mötet eller konferensen med spännande mat eller en kul
aktivitet.

Föreläsningar

Nya upptäckter, intressanta områden och fascinerande
fenomen – NAVET besöks av en mängd inspirerande
föreläsare. För information om vad som är aktuellt, se www.
navet.com.

Guidade besök

Är ni nyfikna på vad NAVET är för något, och vad vi egentligen gör? Boka ett studiebesök med guidad visning. Alla
grupper får träffa NAVETs speciella dramatiserade karaktärer
– det är inte varje dag du får träffa levande bananer, Fru Ek
och Sonja Kovalevsky...

navet on tour
By renting a touring exhibition, you can be part of NAVET’s
world in places other than just Borås. These exhibitions
consist of complete themes with NAVET environments,
characters and drama scripts.

Mathematics in Baghdad

Experience fun-filled, creative mathematics along with
Al-Khwarizmi, Hypatia and their historical mathematical
friends. Baghdad shows us clearly that mathematics is
everywhere around us and that we cannot manage without
it. In this beautiful exhibition, you will find practical, concrete and exciting mathematics. You can rent the exhibition,
costumes for several different mathematicians and scripts
for various group programmes. This exhibition has been
touring the Nordic countries since 2003.

Experiment with Berta the Dragon

Berta the Dragon has been doing experiments for young
schoolchildren at NAVET for a long time. Now there is a
chance to see her exciting chemistry experiments even
outside Borås. Her activities suit all small chemists from 4
to 8 years of age.

The Crime Lab - Help Inspector Inga to solve a mysterious crime.

At present, Inga is working on two different cases. One is a
painting theft, which 10–12-year-olds can help her to solve,
and the other is a mysterious death, which 13–100-yearolds can investigate. You can rent Inspector Inga in the
form of costumes, scripts and her crime laboratory with its
analytical equipment.

and much more...
At NAVET there is something for everyone. On our fantastic
premises, we even arrange activities for adults.

Knowledge and feeling

Be fascinated by life on earth! With knowledge and a feeling of wonder and participation, we can all make choices
and make changes in our lives for a sustainable future. Do
you want to be part of these changes? Get together a group
of colleagues or friends, come to NAVET’s sustainable
future exhibition and refuse to stay silent!

Creative activities for you and your group

Challenge your colleagues or friends to NAVET’s out-ofthe-ordinary and fun activities. Go to www.navet.com for
more information.

Conference and meeting facilities

NAVET will arrange your conference or your meeting with
every opportunity for out-of-the-ordinary experiences. We
can combine the meeting or conference with exciting catering or fun activities.

Lectures

New discoveries, interesting areas and fascinating phenomena – NAVET is visited by many inspirational lecturers.
For information on upcoming lectures, go to www.navet.
com.

Guided tours

Are you curious about what exactly NAVET is, and what
we actually do? Book a study visit with a guided tour. Every
group will get to meet NAVET’s special drama characters. It
is not every day that you get to meet walking bananas, Mrs
Oak and Sonja Kovalevsky...
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NAVET har öppet alla helger och de flesta av Borås Stads
lovdagar 11.00 till 16.00.
Vardagar förbokade grupper, barn och vuxna, 8.00 till 21.00.
Entré:
Barn			
Vuxen 			
Grupp på två barn
och två vuxna		
Årskort (personligt)
Barn			
Vuxen 			

SEK 70
SEK 100
SEK 300
SEK 210
SEK 300

Parkeringsbiljett går att lösa i entrén för SEK 10.
NAVET is open to the public at weekends, on public holidays and
most of Borås school holidays, 11.00 to 16.00.
On weekdays, group bookings only, adults and children,
8.00 to 21.00.
Admission:
Children			
SEK 70
Adults 			
SEK 100
Groups of two children
and two adults		
SEK 300
Annual season-ticket (personal use only)
Children			
SEK 210
Adults 			
SEK 300
Parking ticket available at the admission desk, SEK 10.
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