
 
 

 

 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
 

Bilag 1 – Serviceydelser fra fællesniveauet 
 
 

1. Udsendelse af nyhedsbreve 
Præsentation af årshjulet vdr. reklame for gymnasielærerdagene gennem nyhedsbrevet.  
Samspillet mellem gymnasierettede arrangementer (SRP-projekter, gymnasielærerdage, mm) og 
nyhedsbrevet.  
 

2. Webformularer 
Er der spørgsmål/kommentarer vdr. de webformularer, I bruger til tilmelding? 
 

3. Slides eller oplæg 
Fællesniveauet kan tilbyde slides eller komme og holde oplæg om universitets tilbud til gymna-
sielærere og –elever. 
 

4. Materialer/tidsskrifter til uddeling 
Fællesniveauet kan tilbyde at organisere og indsamle/henvise til materiale, der kan interessere 
gymnasielærerne, f.eks. 

 Aktuel Naturvidenskab 
 Bachelorguiden 
 Studiepraktikfolder 
 Folder vedrørende Det Rullende Universitets nye ingeniørtilbud 
 Folder fra Ungdommens Naturvidenskabelige Forening 

 
5. Andre idéer? 

Har I nogle idéer til services, fællesniveauet kan være behjælpelige med?  
Send gerne en mail til holbech@au.dk.  
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Udkast til køreplan/e-mail herom næste forår/forsommer: 
 

Kære arrangør af instituttets gymnasielærerdag 
 
Ligesom i de forrige år vil jeg gerne informere om jeres gymnasielærerdage til de 1.700 sci-
ence-lærere som abonnerer på fakultetets nyhedsbrev,  
services.science.au.dk/forms/?listeID=78. 
I nyhedsbrevet henviser vi til oversigten scitech.au.dk/gymnasielaererdag 
Derudover sender jeg samme info direkte til ledelsen til alle gymnasier, hf-kurser og erhvervssko-
ler (stx, hf, htx og hhx) for dels at informere de, dels bede dem sende det videre til deres faglæ-
rere. 

Det er erfaringen at det optimerer antallet lærere som melder til jeres gymnasielærerdag sig 
hvis vi udsender nyhedsbrevet midt i august hvor lærerne så kan planlægge hvilke gymnasie-
lærerdage de vil til i det kommende skoleår, få det ansøgt på deres gymnasium og lagt i års-
planen.  
Gymnasielærernes nye overenskomst gør nødvendigt – for mange lærere – at vi melder datoer-
ne for gymnasielærerdagene tidligt ud. 

Så det vil være fint hvis I på instituttet den 10. august…. 

1) kan melde mig om I holder gymnasielærerdag i det kommende skoleår – og hvis 'ja': 
2) kan lægge datoen på jeres instituts webside for gymnasielærerdag. Hvis jeres dato ikke 

er helt på plads, så skriv det fx på form a la 'Januar 2016 – dato følger' eller 'Forår 2016 – 
dato følger' 

3) kan åbne for tilmeldingen allerede nu med en tekst a la: ”Tilmeld dig gerne nu – så sen-
der vi dig en e-mail når programmet er færdigt. Du kan løbende afmelde dig hvis du bli-
ver forhindret.” 

4) som tilmeldingssystem: benyt for fakultetets webformularsytem (til brug for arrangemen-
ter og nyhedsbreve m.v. som ikke kræver ikke-betaling):  
services.science.au.dk/apps/Administration/AdmAfHjemmesiden/postlister/  
Det har den fordel at vi dermed ”høster” e-mailadresserne på alle gymnasielærerne på 
tværs af deres gymnasiefag og jeres gymnasielærerdage til brug for nyhedsbrevene 

5) kan indføje en tekst a la: ”XXXlærerdagen på Institut for XXXXX er en faglig dag for un-
derviserne på gymnasiale uddannelser. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding. 
Se de øvrige institutters gymnasielærerdage på scitech.au.dk/gymnasielaererdag ” 

6) kan sende mig webadressen for instituttets webside for gymnasielærerdagen som jeg så 
linker til fra scitech.au.dk/gymnasielaererdag/ 

Når I sidenhen har programmet færdigt, så tip mig gerne og jeg vil tilbyde at udsende en særlig 
udgave af nyhedsbrevet direkte til de af de 1.700 lærere som har anført at de er interesseret i 
jeres fag – med info om at programmet for jeres gymnasielærerdag nu kan ses og at tilmeldin-
gen er åben. 

God sommer, 
vh 
Jens  
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SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 
Herunder ses nyhedsbrevet fra august 2014 
 
Syv gymnasielærerdage i sciencefag har åbnet for tilmelding 
 
Kære gymnasielærer i sciencefag 
 
Syv institutter og centre ved fakultetet Science and Technology, Aarhus Universitet inviterer til 
gymnasielærerdage med blandt andet faglige foredrag om nyt fra forskningen, ideer til emner 
som kan benyttes i undervisningen og tilbud til gymnasier: 

 Astronomidag – fredag den 27. marts 2015. 
 Biologilærerdag – fredag den 20. marts 2015. 
 Fysiklærerdag – fredag den 23. januar 2015. 
 Naturgeografi- og Geovidenskablærerdag – tirsdag den 17. marts 2015. 
 Kemilærerdag – fredag den 16. januar 2015. 
 Matematiklærerdag – fredag den 27. marts 2015. 
 Teknologihistorielærerdag – torsdag den 23. oktober 2014.  

Der er fri adgang, men tilmelding er nødvendig. 
Tilmeldingen til alle gymnasielærerdagene er åben nu. 
 
Læs mere og tilmeld dig på http://scitech.au.dk/gymnasielaererdag 
 
 
Venlig hilsen 
Mie Johannesen og 
Jens Holbech 
Dekansekretariatet 
Science and Technology 
Aarhus Universitet 
 

Du modtager denne e-mail fordi du abonnerer på Aarhus Universitets 'Nyhedsbrev til gymna-
sielærere i sciencefag'. 
 
Klik gerne på linket http://services.science.au.dk/forms?ID=L78U34554098 og tjek din tilmel-
ding til de sciencefag som du er interesseret i af få nyheder om. Via linket kan du også afmel-
de dig nyhedsbrevet. 
Hvis du sender denne e-mail videre til andre, så fjern linket da de ellers vil få adgang til at æn-
dre dine indtastninger. 
Dine kolleger kan også tilmelde sig dette nyhedsbrev på 
http://services.science.au.dk/forms/?listeID=78 
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Herunder ses websiden scitech.au.dk/gymnasielaererdag 
 

 
 

1.894 abonnerer på ’Nyhedsbrev for gymnasielærere i sciencefag’  
(desuden er der 479 på ’Nyhedsbrev til lærere i grundskolen i naturvidenskabelige fag’ – rele-
vant for Astronomidag). 
 
Tilmelding til nyhedsbrevene: 
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Eksempel på synergi mellem webformularerne og nyhedsbrevene: 
 

 
 
SRP-tilmelding: 

 

 

 


