
Møde i koordineringsgruppen for gymnasierettede aktiviteter  

 Tirsdag d. 27. maj kl. 9-11 i Væksthusene 

 Kl. 11.00-11.30: Der er mulighed for at deltage i en frivillig rundvisning efter mødet 

 Kl. 11.30: Frivillig: sandwich i caféen. Tilmelding hertil foregår ved mødets begyndelse. 

 Mødested: Væksthusene. Vi mødes ved hovedindgangen. Parkering og indgang fra Poppelpladsen. 

 

9.00-10.30: Møde 

Udkast: Foreløbig dagsorden 

1. Fastsættelse af dagsorden 

2. Velkommen til nye medlemmer af gruppen samt præsentationsrunde 

3. Årsrapport 2013 

a. V. Jens: Tilbagemeldinger fra institutlederkredsen 

b. Plenum: Hvilken form skal rapporten have fremover? 

c. Oplæg v. Jens: Muligheder for dataindsamling og visualisering af hvor gæsterne kommer fra 

4. AUs nye rekrutteringsstrategi 

a. Til information (v. Jens): Universitetsledelsen har godkendt AUs nye rekrutteringsstrategi. 

De faglige miljøer vil til efteråret blive inddraget i hvordan den implementeres i praksis 

5. Kurser for studerende som underviser eller formidler ifm. fx besøgsservice, shows etc. 

a. Oplæg v. Katrine og Pernille: Erfaringer fra første minikursus som blev afholdt i april 

b. Plenum: Snak om kurser fremover: Indhold, målgrupper, hyppighed, obligatorisk etc? 

6. Nye tiltag på web: Præsentation af ideer til fælles indgang samt opbygning af sider på 

institutniveau 

a. Oplæg v. Anna Busch, AU KOM 

b. Plenum: Drøftelser om hvad vi gør herfra 

7. ’Studerende for en dag’ 

a. Oplæg v. Birgitte: Erfaringerne med ’Studerende for en dag’ på ingeniøruddannelserne 

b. Plenum: Er ’Studerende for en dag’ et tilbud andre institutter kunne have lyst til at udbyde? 

(Studievejledningen oplever flere forespørgsler særligt i foråret) 

8. Introduktion til nyt mentorbaseret brobygningsprojekt: Subuniversity 

a. Præsentation v. Katrine og Jens 

9. Introduktion til Akademiet for Talentfulde Unge 

a. Præsentation v. Katrine 

b. Plenum: Drøftelse om arrangementet i september som I er blevet inviteret til at bidrage til 

10. Synergi mellem de studerende som deltager i forskellige grundskole- og gymnasierettede 

aktiviteter 

a. Vi bruger i dag studerende i mange forskellige aktiviteter – fx besøgsservice, Det rullende 

Universitet, mentorprojekt mv. Lad os vende hvordan vi sikrer synergi mellem disse og 

hvilke ønsker I på institutter og centre har om at kende disse studerende.  



En idé: Kan institutterne fx have glæde af at benytte DrU-undervisere i Besøgsserice – 

tilbyde det som fagligt program? 

11. SRP, Studieretningsprojekter efterår 2014: aftale køreplan (v. Jens) 

12. Gymnasielærerdage : planlægge datoer for det kommende skoleår. Inspirationsmøde for VIP og 

TAP? (v. Jens) 

13. Udviklingspuljen til nye aktiviteter og tiltag (v. Jens) 

14. Evt: Husk at fakultetet har et nyhedsbrev til gymnasielærere med p.t. 1.700 aktive lærere som 

abonnenter: Skriv til Katrine og Jens når I vil have noget i det. Husk selv at tilmelde dig så du bliver 

orienteret om hvad de modtager.  

 

10.30-11.00: Oplæg ved Finn Borchsenius om Science Museernes aktiviteter for grundskole- og 

gymnasieelever samt om samarbejde mellem museerne og institutterne 

 

11.00-11.30: Frivilligt punkt – Rundvisning i de nye Væksthuse 

11.30: Frivilligt punkt - sandwich i caféen. 

http://services.science.au.dk/forms/?listeID=78

