
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till 

Stordammsdagen 

23 maj 2018 

 

Program 

 

www.stordammen.uppsala.se 

 

 

 Stora entrén & Loungen åk 1-9 

http://www.stordammen.uppsala.se/


 

 

Lilla huset 
 

Förskoleklasserna A & B, klass 1B & 1C                                Tid: 14.30-17.30   
Utställning av årets arbeten 

i f-klasserna under olika teman;  

 

Här visas bl.a matematik- tipspromenad , hur 

barnen arbetat med källkritik med hjälp av ”Green 

screen”, -kom och prova på! 

 

Konsert  ”Brasslek” –med barnen i f-klasserna  

                                   –med barnen i åk 1 

1B & 1C 

Ett bildspel visas om elevernas egna sagor under 

hela eftermiddagen 

Utställningarna av barnens arbete visas i respektive 

klassrum under hela eftermiddagen. 

 

I FA´s klassrum 

I FB´s klassrum 

 

 

Allrummet/ matsalen för F kl 15.00-15.30 

Allrummet / matsalen för F kl 15.30-16.00 

(utanför 1B&1C´s klassrum) 

 

I klassrummen 

 

Fritids åk 1 Schackutmaning 

Fotoutställning över aktiviteter på 

fritidshemmen 

Café i matsalen på Lilla sidan 

 

Öppen dörr hos Skolsköterska 

 

Plantförsäljning 

 

Konsert "Små låtar på blockflöjt och piano med 

Kulturskolans elever i årskurs 1-3" 

Bildateljén i korridoren 

Matsalen utanför åk 1 

Förskoleklasserna A, B, 1B & 1C säljer kaffe, te,  

saft & bakade kakor 

 

Skolsköterskans expedition , Lilla sidan under 

eftermiddagen från kl 14.30 

 

Utanför Dramasalen 

 
Dramasalen  kl. 15.20-15.50 

 

Stora huset 
 

Åk 1-5                                                                                   Tid: 14.30-17.30   

Åk 1-2  
Utställningar  av elevernas  arbeten  

bl.a. ”Klas Klättermus” i åk 2 

 

Sånguppträdande ”Majas alfabetsvisor” 

 

Korvkiosk 
Elever i åk 2´  har korv- &  saft-försäljning 

Visas i klassrummet i A& B-bubblan under hela 

eftermiddagen 

 

 

Lilla scenen på innergården åk 1 A &1 D, kl. 16.00 

 

 

AB-bubblan utanför åk 1& 2´s klasser  under hela 

eftermiddagen 

Åk 3  
Workshops i bl.a Pixlr och programmering 

Röris – kul träning utomhus 

Utställningar  av klassernas arbeten, 

fotoutställning, dikter, om ”Frön” & ”Monster”,  

 

Fritids åk 1-3 Fotoutställning över aktiviteter 

på fritidshemmen 

 

C-bubblan, från kl. 14.30 

Kl. 15.3-15.50 mellan B- och C-bubblan utomhus 

 

I klassrummen, C-bubblan under hela 

eftermiddagen 

 

Visas i respektive fritidsrum 



Nyanländgruppen åk 1-5; Utställning av 

vårens arbeten – tema: ”Skogen” 
                                 

 

I klassrummet i E-bubblan 

Åk 4 & 5 –  
Utställningar av elevarbeten; bokutställning, 

Teaterprojektet och se filmen om våra 

reklamannonser  

 

”Fan fiction” elevtexter i åk 5 

 

 

Elever i åk 4 i E-bubblan & elever i åk 5 F-bubblan 

i respektive klassrum 

 

 

Lounge, valda salar & KC 
 

Åk 1-9                                                                     Tid: 14.30-17.30   

Restaurangen 
 

Caféet , elever i åk 5 serverar och säljer fika 

 

Loungen,  
Se & rösta fram snyggaste stolen! 

Gå tipsrundan!  
 

Träffa elevhälsans representanter 

 

 

Caféet är öppet i restaurangen hela eftermiddagen 

 

Elever i 8B har tillverkat stolar 

Tipsrundan startar i Loungen. 

Stordammströjan säljs under hela eftermiddagen 

Säljs från kl. 14.30 & under hela eftermiddagen 

Hemkunskapen - Afternoon Tea 

 

 

 

NO-profilen visar en ”Magic show” 

 

Radioteater 

Filmrecensioner i IMovie 

Se utställning och hur våra elever arbetar  

från kl. 15.00 

Hemkunskapen, engelska & moderna språk ställer 

ut i hemkunskapssalen 

 

Elever från åk 6-7 visar delar av sina 

kemikunskaper 

 

Se åk 6 arbeten i klassrum  278 i D-bubblan! 

 

Vernissage 

Bildutställning av elevernas arbeten i åk 7-9 

 

IT-profilen   visar årets produktioner. 

 
Ma-problemlösningstävling och utställning om 
problemlösning 
 

 

I montrar i korridoren, kl. 14.30-17.30 

 

Sal 295 14.30-17.30 

 

 

Utställning och tävling  i kemi-preppens fönster 

Allsalen i Kulturcentrat (KC) 
 

 

Modevisning; 9:orna visar kläder de sytt 

i textilslöjden. 

 

 

 

 

Allsalen kl. 17.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrén till lilla huset. Här finns förskoleklasserna och 1B &1C 

Från förskoleklassen 


