
Møde i koordineringsgruppen for gymnasierettede aktiviteter 

 Mandag den 11. maj kl. 12.00-14.00 på Navitas i 3210.03.070 (bygning.etage.lokale) 

 Frokost og kaffe serveres under mødet 

 Parkering: Du kan parkere gratis under Navitas, hvis du senest fredag sender dit navn, 

registreringsnummer og at du skal til møde vedr. 'Koordineringsgruppen for gymnasierettede 

aktiviteter. Att. Birgitte Viborg' til Vibeke Korsholm på vkha@ase.au.dk.  

 Der er mulighed for at deltage i en frivillig rundvisning efter mødet.  

 

Foreløbig dagsorden 

1) Fastsættelse af dagsorden  

2) Årsrapporten 

a) Diskussion af og spørgsmål til udkastet til rapporten samt forslag til forbedringer og tilføjelser 

3) Studieretningsprojekter 

a) Antal projekter og elever år 2014. (Kort oplæg ved Mie) 

b) De gode og dårlige erfaringer (bordet rundt) 

c) Fremadrettet håndtering – Få projekter? Faste datoer? (plenum) 

d) Webformularer til ansøgning (oplæg ved Mie) 

4) Erhvervspraktik for grundskolens ældste klasser 

a) Ønsker vi, at der fortsat skal udbydes erhvervspraktik? (oplæg ved Jens) 

5) Websider som præsenterer gymnasierettede aktiviteter for elever og lærere 

a) Præsentation af de nye websider på http://scitech.au.dk  (oplæg ved Anna Busch) 

b) Diskussion af den nye struktur (plenum) 

c) Samspil mellem institutternes og fakultetets websider: procedure for vedligeholdelse (plenum) 

6) Studerende for en dag 

a) Præsentation af de nye tilbud (oplæg ved Mie) 

b) Fremadrettet: Hvilke institutter kunne tænke sig at udbyde ’Studerende for en dag’? (Bordet rundt) 
7) Registrering og aflønning af aktiviteter 

a) Webformularer til timeregistrering, lønudbetaling og statistik (f.eks. til brug for årsrapport) (oplæg 

ved Mie) 

b) Justering af kriterierne for træk på dekanpuljen (oplæg ved Jens) 

8) Formidlingskurser for institutternes studerende som varetager gymnasierettede aktiviteter – særligt for 
dem der varetager introduktion til forskning og studier.  
a) Vi ønsker at give disse kurser et ekstra løft. Hvornår skal kurset afholdes for at flere studerende 

deltager? Hvordan sikrer vi at invitationerne kommer ud? Har I gode forslag og ønsker til indhold? 
(plenum) 

9) Er der særlige uddannelser, der skal have fokus i den kommende tid – højt rekrutteringspotentiale? Og 

har I forslag og/eller ønsker til nye tiltag? (oplæg ved Jens) 

10) Ny AU-gruppe nedsat ’National og international studenterrekruttering’. Se bilag. 

a) Præsentation ved Jens H. 

 

11) Oplæg ved Birgitte Viborg om Navitas-bygningerne og aktiviteter på 

ingeniørhøjskolen/ingeniørvidenskab.  
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