
 
 

 
 
 
 
 
 

    

Pressinbjudan 

LTU-jakten fartfylld tävling för elever i årskurs 8 
 
Även i år arrangerar Luleå tekniska universitet och Teknikens Hus en fartfylld tävling inom  
teknik och naturvetenskap för elever ur årskurs 8 från skolor i Norrbotten och Västerbotten.  
Av 26 klasser som anmält sig kommer 8 lag till final efter att ha kvalificerat sig i en tävling.  
I morgon tisdag invaderar lagen LTU Campus. 

 
Finalen omfattar 8 olika stationer och sträcker sig över hela campusområdet. På stationerna  

(se bilaga) får deltagarna olika uppdrag som bygger på teamwork, minne, precision och kunskap  

inom naturvetenskap och teknik. Syftet är att elever och lärare ska inspireras inom de två 

ämnesområdena och få uppleva universitetsmiljön.  

 

Åttondeklassare från Piteå, Boden, Pajala, Arjeplog, Umeå och Luleå deltar i tävlingen och  

media hälsas välkommen. 

 

Plats Luleå tekniska universitet (hela campusområdet) 

Dag Tisdagen den 22 maj 

Tid Tävlingen pågår mellan 10:00 – 15:00 och avslutas  

         med prisutdelning (14:30) i Aula Aurora 

 

           Upplysningar: Ulrica Beritsdotter 

Studentrekryteringen  

Luleå tekniska universitet 

0920-49 33 20 
ulrica.beritsdotter@ltu.se 

 

Luleå 2012-05-21 
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