
 
 
 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

Side 1 af 2 
 

 

  
Sagsnr.:  
Funktionsleder:   
Sagsbehandler: JDH/TVM                                                                                                          

Indstilling til institutledermøde 

Overskrift: 
 

Gymnasierettede aktiviteter 

Sagsfremstilling: 
 
 

Med det formål at koordinere, prioritere ressourcer, udvikle og skabe 

synergi mellem de mange aktiviteter for gymnasielever samt deres lærere 

som institutternes og Science Museernes ansatte og studerende varetager 

foreslås en ny organisering af de gymnasierettede aktiviteter.  

Eksempler på nuværende aktiviteter: 

1. Faglige foredrag afholdt på instituttet: Studerende eller 

forskere holder foredrag/oplæg om et fagligt emne for 

besøgende klasser. 

2. Eksperimentelle øvelser: Studerende/forskere laver 

øvelser med besøgende klasser i instituttets laboratorier 

eller i felten. 

3. Studieretningsprojekter, SRP: Enkelt-elever som laver 

eksperimenter i instituttets laboratorier eller får faglig 

vedledning/litteratursøgehjælp som en del af deres 

studieretningsprojekt eller andre større projekter. 

4. Praktikker og studieinformerende arrangementer: fx 

Studiepraktik for gymnasieelever (tre-dages praktik i uge 

43), Erhvervspraktik** (fire-dages praktik for 9. klasses 

elever), åbent hus-arrangementer (fx under u-days). 

5. Det rullende Universitet: her underviser forskere og 

studerende alle elever på et gymnasium for én dag. 

6. Faglige shows: p.t. Fysik-, Kemi-. og Nano-show 

7. Gymnasielærerdage: inspirationsdage for lærere i 

gymnasiet som afholdes på de enkelte institutter. 

8. Skolelærerdag**: én årlig inspirationsdag for lærere i for 

lærere i udskolingen. Skiftende tema, skifter mellem 

institutterne. 

9. ’Intro til forskning og studier’: Studerende byder 

gymnasieklasser velkommen til instituttet og 

præsenterer instituttets forskning og livet som 

studerende i forbindelse med pkt. 1-6. 

*Med ’institutter’ menes også institutlignende centre (fx iNANO), Science 
Museerne og lign som udbyder/kan udbyde ovennævnte aktiviteter. 
** Disse ikke-gymnasierettede aktiviteter dækkes også. 
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Indstilling: 
 

Det indstilles, at institutlederne tilslutter sig følgende tiltag: 
 
1) at nedsætte en koordineringsgruppe med repræsentanter fra 

institutterne* og dekansekretariatet. Andre relevante personer – fx fra 

centre og det administrative center – kan inviteres til at deltage i møderne. 

Gruppen referer til daglig til prodekanen for uddannelse og leverer hvert år 

til institutlederkredsen en oversigt over årets aktiviteter og regnskab herfor 

og samtidig et forslag til justeringer af strategi, budget og organiseringen. 

2) per 1. januar 2013 at oprette en dekanpulje fra hvilken institutterne – ud 

fra fælles strategiske retningslinjer – får dækket lønudgifter til de af deres 

studerende som bidrager til aktiviteterne. Fordelingen og prioriteringen af 

midler herfra varetages af koordineringsgruppen. 

Institutterne dækker selv øvrige udgifter som fx udstyr, forbrugsstoffer og 

VIP-, TAP-timer. 

Særlige udgifter og tiltag kan ansøges dækket af en udviklingspulje som 

koordineringsgruppen råder over. 

3) at organisere arbejdet i grove træk som skitseret i bilaget 

’Diskussionsoplæg: Organisering af aktiviteter for gymnasielever samt 

deres lærere’ Koordineringsgruppen får stillet humane ressourcer til 

rådighed til den skitserede ’Fælles ST-koordinering’. 

 

Bilag: ’Diskussionsoplæg til institutter vedr. gym-aktiviteter’ 

Hvordan skal beslutningen 
kommunikeres ud? 

 

Beslutning: 
 

 
 
 
 
 
 

 



02. november 2012 

Diskussionsoplæg: 

Organisering af aktiviteter for gymnasielever samt deres lærere  

Instituttet/museet 
Hvert institut udpeger koordinatorer (VIP + 
TAP) som varetager: 

• Daglig arbejdsgiver for de studerende 
• HR-opgaver: Ansættelse og udbetaling af løn 

til de studerende 
• Modtage og koordinere henvendelser fra 

gymnasier og skoler. Herunder til disse at 
tilknytte aktiviteten ’Intro til forskning og 
studier’ 

• Opdatere beskrivelser af instituttets egne 
tilbud på web m.v. 

• Dialog med instituttets medarbejdere 
omkring varetagelse, løbende vedligehold, 
kvalitetssikring og udvikling af aktiviteterne 

• Evaluering af instituttets aktiviteter samt 
udarbejde en årlig statusrapport 

• Deltage i koordinering og 
erfaringsudveksling med de øvrige 
institutter. Flere institutter kan evt. aftale en 
overordnet koordinering mellem sig – fx på 
Foulum? 

 
Institutvis og/eller sammen med de øvrige 
institutter: 

• Prioritering af udbudte aktiviteter og 
målgrupper 

• PR/annoncering af tilbuddene 
 
 

Fælles ST-koordinering 
Fælles koordinering og udvikling: 

• Afholde kurser og brush-up-møder for de 
studerende, fx i formidling, undervisning 
og/eller præsentation af instituttets og ST’s 
øvrige uddannelser* 

• Koordinere fælles PR/annoncering – 
herunder udvikling og vedligehold af fælles 
websider 

• Facilitere erfaringsudveksling, synergi og 
udvikling institutterne og museerne imellem.  

• Opfølgning på evaluering og årsrapporter 
med henblik på at skabe øget synergi, 
aktualitet og udvikling 

• Håndtere udviklingspulje til fx indkøb af 
udstyr, udvikling eller frikøb af 
gymnasielærere. Samt søge eksterne 
udviklingspuljer – fx i ministerier, fonde og 
region. 

• Evt. udvikling af fælles bookingsystem for 
hele ST 

 

 

* to kurser som er ulønnede, men obligatorisk for de studerende  
for at de kan blive ansat til at udføre gymnasierettede 
aktiviteter: 
 
1) Introduktionskursus for ST-studerende som skal 
informere gymnasieelever om STs uddannelser – 
herunder rundvise fag- og studiemiljøer på 
institutterne/museerne. 
 
2) Introduktionskursus for ST-studerende som skal 
lave faglig formidling til gymnasieelever – fx foredrag, 
laboratorieeksperimenter og faglige rundvisninger på 
institutterne/museerne. 
 
Omfang: hvert kursus: 3-4 timer på kursus + hjemmearbejde 
+1-2 times feedback. 
Udbyder: CSE i samarbejde med institutterne/museerne. CSE 
indhenter eventuelle kompetencer fra andre enheder, fx ST 
Studieadm og ST Kom. Institutterne stiller VIP'er til rådighed 
med fagligt input, institutkendskab m.v.  
Læs mere herunder.

  



Introduktionskursus for ST-studerende som skal informere gymnasieelever om 

ST’s uddannelser hhv. lave faglig formidling til gymnasieelever 
 

1) Grundkursus i formidling (både faglig/forskningsformidling og studieformidling) 
Målgruppe: studerende der informerer gymnasieelever om studier 

 Introduktion til jobbet – vores forventninger til dig (15 min) 

 Din rolle – hvordan er man en god vært (hvad er du ikke) (15 min) 

 Kend din målgruppe – gymnasieelever, gymnasieskolen (STX, HTX, HHX) (30 min) 

 Den gode formidler – strukturering af oplæg, præsentationsteknik (hvad siger man og hvad siger 
man ikke), virkemidler (hvordan engagerer du de studerende), (kropssprog) (1-2 timer) 

 Information om studier og studieliv på ST (hvilke uddannelser tilbydes, kendetegn, hverdagen som 
studerende – TØ, lab, læsegrupper, tidsforbrug, fritid) (30 min) 

 Information om AU/ST tilbud til gymnasier (U-days, studiepraktik, SRP projekter, UNF ) (15 min) 
 

= 3-4 timer 

 

2) Grundkursus i faglig formidling 
Målgruppe: studerende der underviser gymnasieelever gennem besøgsservice 

1. kursusgang (1-2 timer) 

 Tips and tricks til faglig formidling 

 Brug af fagtermer 

 Inddragelse af elever (inddragelse af elevernes viden, vurdering af niveau, perspektivering og 
anvendelse, elevernes interesser) 

 Opgave til anden kursusgang: 1. Plan for forløbet (1 side), 2. Mini-foredrag (5 minutter 
præsentation); 3. Introduktion til aktivitet/øvelse (5 minutters præsentation),  

2. kursusgang (1-2 timer) 

 Oplæg og feedback 

= 3-4 timer 

 

Målgruppe: De to kurser er for studerende som varetager fx 

 gymnasieklasser som kommer til faglige og vejledningsmæssige besøg på institutterne og museerne 
(Science Museerne + Orion Planetarium) 

 Fysik-, Kemi. og Nanoshows 

 Biologiformindling 

 Studievejledning (studievejledere) 

 Det rullende Universitet 

 mentorer til Udvalgt til Uni og Akademiet for Talentfulde Unge, 

 UNF 

 evt. udvalgte elementer til tutorer 

 … 
  



Eksempler på hvad koordineringsgruppen passende kunne forholde sig til 
 Hvad ønsker vi at opnå med aktiviteterne? 

 Hvorledes ønsker vi at vægte aktiviteterne i forhold til hinanden? 

 Hvordan skal vi prioritere de potentielle målgrupper? 

 Er der nogen særlige indsatsområder som vi ønsker at prioritere? 

Formål kunne være: 
 Undervisning:  

o Undervisning i emner / stof som ligger uden for pensum på gymnasiet 

o Undervisning i emner / stof som ligger inden for pensum på gymnasiet 

o Give eleverne mulighed for at arbejde med laboratorium- og forskningsudstyr som 

gymnasierne/skolerne ikke selv råder over 

o Være et supplement til undervisningen på gymnasiet 

 Forskningsformidling: Møde instituttets forskning og opleve AU som et ex på en 

forskningsinstitution 

 Rekruttering: Præsentere (det at være) studerende på en naturvidenskabelig eller teknisk 

uddannelse 

Særlige indsatsområder som kunne diskuteres: 
 Skabe et større udbud af studieretningsprojekter (SRP)? 

 Øge omfanget af aktiviteter på institutter der har et naturligt større ”kundegrundlag” end de i dag 

har plads til (da de øvrige institutter som helhed – har fordel deraf)? 

 Strategisk prioritering af særlige fagområder, fx jordbrug, geoscience etc.? 

 Hvis kapaciteten er begrænset: skele til gymnasiets geografiske placering? 

 Sikre at elever fra mange forskellige gymnasier får plads? 

 Fremme elever/klasser der ikke har studieretning inden for instituttets fagområde (fx at Institut for 

Geoscience modtager klasser med studieretninger med fysik)? 

 1. g-klasser der endnu ikke har valgt studieretning (og som kommer til AU som en del af det 

obligatoriske naturvidenskabelige grundforløb)? 

 Samarbejdsaftaler med nogle/særlige gymnasier? 

Andre overvejelser 
 Skabe en model som skaber incitament for at vedligeholde og udvikle de rigtige udbud? 

 Skal der være et minimum af udbud for alle institutter og museer? Fx at alle institutter og museer 

tilknytter elementet ’Intro til forskning og studier’? 
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Institutledermøde nr. 14                                                                                                                   Referat 
Møde den: 7. november 2012 kl. 14.00 – 17.00 
Sted: Århus, bygning 1431 lokale 021-023 

  

 
 

Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Bo Riemann (BRI), Thomas Skjødeberg 

Toftegaard (TST), Erik Steen Kristensen (ESK), Michelle Williams (MIW), Niels O. Nygaard (NY), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars 

H. Andersen (LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Kurt Jensen (KJ), Henrik Bindslev (HEBI), Jes Madsen (JESM),  

Tom V. Madsen (TVM), Kurt Nielsen (KNI),  Jørgen B. Jespersen (JOJE), Conni  Simonsen, Hanne Bach Clausen (HBC), Marianne F. 

Løyche (MFL),  Jens Chr. Pedersen (JCP),  Jens D. Holbech (JDH), Niels Damgaard Hansen (NDH), Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Niels Chr. Nielsen 

 
 

 
    

                                    DAGSORDEN 
                              1.  Opfølgning 

         a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 
                                      b. Opfølgning på FSU-møde 
                                      c. Opfølgning på Akademisk Råd (bilag) 
                               2.  Godkendelse af dagsorden og referat 
                               3.  Personale 
                               4.  Økonomi  
                               5.  Gymnasierettede aktiviteter ved Jens Holbech (bilag)   
                               6.  CDIO konceptet (oplæg v. Jens Bennedsen, CDL) 
7                             7.  Nyt fra prodekanerne  

a. Frafaldsrapporten TVM (bilag) 
                               8.  Mødeform og mødedatoer for 2013 (bilag) 
                                     a. Ledelsesseminar på ST 
                               9.  Meddelelser (bilag) 
                                     a. Høring om AU strategi 
                                     b. Rektors juletale 
                                     c. AU Library 
                              10. Evt 
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Ad. 5. Gymnasierettede aktiviteter  
Der var inden mødet udsendt bilag i form af en indstilling og et diskussionsoplæg. BBN bad 
Jens Holbech om at introducere punktet. JH pointerede, at institutterne i dag bruger mange 
ressourcer på de forskellige gymnasierettede aktiviteter. Derfor er det vigtigt at få en 
diskussion af bl.a. hvilke aktiviteter der virker og hvilke der ikke virker med henblik på at 
kunne foretage en prioritering. Det bør også drøftes, om kvaliteten i de forskellige tiltag i orden 
eller om indsatsen kan kvalificeres yderligere, så vi fremstår mere professionelle. 
 
Der var enighed om: 

 en ny organisering af de gymnasierettede aktiviteter ved ST. Institutlederne 
pointerede, at reorganiseringen også skal omfatte aktiviteter rettet mod grundskolen.  

 at der nedsættes en koordineringsgruppe med repræsentanter fra institutterne og 
institutlignende centre. Gruppen refererer til daglig til prodekanen for uddannelse. 
Institutterne melder navn på rep. til koordineringsgruppen til JH senest d. 22.11. 2012. 

 at der etableres en fælles fakultetspulje per 1. januar 2013 fra hvilken institutterne – ud 
fra fælles strategiske retningslinjer – får dækket lønudgifter til de af deres studerende 
der bidrager til aktiviteterne. Fordelingen og prioriteringen af midler varetages af 
koordineringsgruppen. 

 



(ARS) Andersen, Louise Gade, 
Søren Tranbæk 

orienteres når der er 
nyt.  

Arbejdsgruppe vedr. 
planlægning af 
ledelsesseminar på ST 
 

Lars Henrik Andersen, 
Klaus Lønne Ingvartsen, 
Niels kroer og Tom 
Vindbæk Madsen 

Arbejdsgruppen 
udarbejder forslag til 
program som foreligges 
på IL-møde  

Forslag til dato for 
ledelsesseminar  
d. 30. 04 - 01. 05. 2013 

Koordineringsgruppen 
for gymnasierettede 
aktiviteter 

Jens Holbæk (formand) 
Datalogi: Søren Poulsen. 
Ingeniør: Jens B. 
Bennedsen                     
IFA: Ulrik Uggerhøj 
iNANO: Kaj Mikael 
Jensen  
Kemi: Frank Jensen 
Geoscience: Bo Holm 
Bioscience: Johannes 
Overgaard 
Matematik: Johan P. 
Hansen 
Mol. og Genetik: 
Magdalena Pyrz 
ANIS, AGRO og FOOD: 
Anna Busch 
Science Museerne: 
Finn Borchsenius 

  

 

Kontaktudvalg: 

HR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaus Lønne Ingvartsen, 
Erik Steen Kristensen, 
Thomas Skjødeberg 
Toftegaard, Annemette 
Hammer (CS), Ruth 
Laursen (IFA), Jens 
Clausen (CHEM), 
Annette Wandahl 
(iNANO) Lotte Tind 
Pedersen (MBG), Niels 
Damgaard Hansen samt 
repræsentanter fra HR 

  

IT Flemming Bøge, Steen 
Dan Christiansen, Conni 
Simonsen, Erik Steen 
Kristensen, Erik 
Østergaard Jensen, Kurt 
Jensen, Niels O. 
Nygaard, Michelle 
Williams, Niels 

  

holbech
Highlight

holbech
Highlight

holbech
Highlight

holbech
Highlight




