Huset på höjdens
Nyhetsbrev

Hej!
Huset på höjden har fortsatt stängt för allmänheten till
och med 18 april. Vi öppnar dock upp för föreningar med
verksamhet för födda 2002 och senare, som kan genomföra
sin verksamhet utifrån gällande restriktioner för gruppstorlek. Vissa av våra mediastudios är också öppna för personer
födda 2002 och senare.

Välkommen till utställningen
Sjukt smart!
Utställningen ”Sjukt Smart – innovation i kampen mot
corona” är producerad av Tekniska museet och visas som en
del av museets mobila verksamhet Maker Tour. Utställningen
visas i vårt galleri under april månad för kommunens mellanoch högstadieklasser. Med stöd av interaktiva stationer,
texter och föremål i utställningen får eleverna veta mer om
hur olika tekniska lösningar har utvecklats i kampen mot en
pandemi. De får testa sina innovationskunskaper i ett quiz
och spela ett spel om vad som är viktigt att tänka på när man
vill förverkliga en idé. Med Sjukt smart vill Tekniska museet
lyfta fram den kreativitet och det lösningsfokus som visat sig
under krisen samt ge hopp och verktyg för att samtala om
svåra frågor. Lärarhandledning från Tekniska museet finns
att tillgå. Varje visning tar cirka 60 minuter och leds av en
pedagog i utställningen.
Skolbokningar mailas till hph@jarfalla.se
Öppettider: v15-17 måndag–torsdag kl 9–14.

Apr
2021
Digitalt
Hembygdsmuséets miniutställning
Ännu en utställning
har kommit till
Järfälla Hembygdsmuseums montrar.
Med utställningen
”Bruksföremål från
förr” vill Hembygdsföreningen visa en
del av de föremål
som skänkts av
kommuninvånarna
under åren. Utställningen finns att
se på vår hemsida
www.jarfalla.se/hph.
_________________
Digitalt
Träff för
föräldralediga
Är du föräldraledig
och hemma med
bebis 0-1 år?
Kom och häng digitalt med andra
föräldralediga med
behov av att få prata
om allt från himmel
till jord (läs: bajs och
utslag).
Dag: Torsdagar
Tid: 13.00-14.00
Anmälan: www.bit.
ly/husetpahojden
Arrangör: Huset på
höjden
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Kontakta oss:
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jarfalla.se/hph

