
Møde i koordineringsgruppen for gymnasierettede aktiviteter tirsdag den 27. 

maj kl. 9-11 i Væksthusene 

 Mødedeltagere: Mie Johannesen (MATH), Karin Vikkelsø Østergaard (ANIS), Anna Busch 

Nielsen (AU KOM ST), Pernille Maj Svendsen (CSE), Magdalena Pyrz (MBG), Søren 

Poulsen (CS), Birgitte Viborg (ENG), Eva Kvistgaard Arent (AU Studier ST), Jesper 

Sørensen (BIOS), Johan P. Hansen (MATH), Frank Jensen (CHEM), Finn Borchsenius 

(Science Museerne), Bo Holm Jakobsen (GEO), Helge Knudsen (PHYS), Mette Krogh 

Larsen (FOOD), Kim Harell (AU KOM ST), Jens Holbech (ST Dekanat, koordinator), 

Katrine Mikkelsen (ST Dekanat, Koordinator). 

 Afbud fra: Rasmus Thomsen (iNANO), Johannes Overgaard (BIOS), Birgit Sørensen 

Langvad (AGRO), Ulrik Uggerhøj (PHYS) 

Aftalereferat 

1. Fastsættelse af dagsorden 

a. Der var ingen tilføjelser til dagsordenen. Frank (CHEM) nævnte at grundet 

besparelserne, er det vigtigt at der ikke sættes gang i for mange nye projekter før 

andre er afsluttede. 

2. Velkommen til nye medlemmer af gruppen samt præsentationsrunde 

a. Velkommen til Mette Krogh Larsen (FOOD) som afløser Lisbet A. Rauff samt Kim 

Harel (AU KOM ST) som afløser Anna Busch Nielsen. 

3. Årsrapport 2013 

a. Tilbagemeldinger fra institutlederkredsen: Årsrapporten er blevet præsenteret på 

institutledermøde. Institutlederkredsen var duperede over de flotte deltagertal, 

diversiteten i aktiviteterne og sender stor ros. Institutlederkredsen nævnte desuden 

at vi bør være forberedte på at VIP og TAP på institutterne har ekstra travlt efter 

nedskæringerne samt forslår koordineringsgruppen at overveje hvordan man kan 

måle impact af aktiviteterne og om diversiteten i aktiviteterne er passende. 

Institutlederkredsen ser frem til at få fremsent den endelige rapport. 

b. Plenum: Hvilken form skal rapporten have fremover? Formen på rapporten er ok, 

men kan naturligvis tilpasses inden næste år. 

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

præsenterede hvordan man for Studiepraktik har lavet mulighed for at indsamle 

elevernes CPR-numre og let kan visualisere hvilke gymnaiser studiepraktikanterne 

kommer fra. Det blev vedtaget løbende at implementere noget lignende før de øvrige 

gymnasierettede aktiviteter. I første omgang registrerer vi systematisk deltagerne i 

SRP-projekter fra efteråret. Jens udsender nærmere info. 

4. AUs nye rekrutteringsstrategi 

a. Universitetsledelsen har godkendt AUs nye rekrutteringsstrategi. De faglige miljøer 

vil til efteråret blive inddraget i hvordan den implementeres i praksis. Jens viste et 

par udpluk herfra. Rekrutteringsstrategienen vedlagt i sin ordlyd. Den bliver snart 

offentliggjort hvor den vil være tilføjet lidt formalia – fx perioden den gælder m.v. 

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

shows etc. 



a. Katrine Mikkelsen (ST Dekanat, koordinator) og Pernille Svendsen (CSE) har i 

foråret holdt et minikursus med fokus på formidling, præsentationsteknik og 

hvordan man præsenterer det at være studerende. Der deltog 16 studerende fra 

Besøgsservice og Bioformidlingen. 

b. Koordineringsgruppen ønsker at der bliver afholdt et lignende kursus ca. to gange 

om året som især er målrettet nyansatte studerende. Det kunne også være en god ide 

at supplere kurset med løbende erfaringsudveksling for studerende. Finn 

Borchsenius (Science Museerne) nævnte at vi skal huske at indtænke rundvisere ved 

Science Museerne. 

6. Nye tiltag på web: Præsentation af ideer til fælles indgang på scitech.au.dk 

samt opbygning af sider på institutniveau 

a. Anna Busch Nielsen (AU KOM ST) præsenterede en model for opbygning af 

websiderne for hhv. scitech.au.dk og institutternes sider om gymnasierettede 

aktiviteter. Opbygningen har fokus på brugervenlighed og at skabe overblik over 

relevante tilbud for de enkelte målgrupper. 

b. Inputs fra koordineringsgruppen: 

i. Frank (CHEM) nævnte at det vil være fint at have websiderne på plads inden 

det nye skoleår. Husk at der højst skal være tre klik fra man googler og til 

man er på beskrivelsen af den enkelte aktivitet. 

ii. Magdalena (MBG): Husk at give mulighed for at de enkelte institutter kan 

individualisere siderne til deres behov. 

iii. Mie (MATH): Give mulighed for at det enkelte institut kun har de relevante 

punkter i menuen på instituttets sider. 

iv. Søren (CS): Nogle institutter har engelsksprogede hjemmesider – det skal vi 

huske at indtænke. 

c. Aftaler om forløbet herfra: 

i. Anna går i gang med at omlægge siderne på scitech.au.dk og sender en 

skabelon /  excelark som hvert institut/center udfylder. Informationerne 

herfra bruges til den store tabel med alle tilbud på scitech.au.dk 

ii. Anna laver skabeloner som institutterne herefter implementerer på 

institutsiderne. Hvis I bruger studerende til dette arbejde, kan I aflønne dem 

fra dekanpuljen. 

iii. Vi har også en studentermedhjælp, Tobias, som kan opdatere siderne for jer 

– han kan tilbyde sin hjælp indtil den 19. juni. 

iv. For at sikre ens sprogbrug læser Anna korrektur på siderne og sender forslag 

til rettelser direkte til institutterne. 

v. Tidsplan: Vi sigter mod at både beskrivelser på scitech.au.dk og på 

institutsider er på plads inden udgangen af juni. 

7. ’Studerende for en dag’ 

a. Birgitte (ENG) fortalte om erfaringerne med ’Studerende for en dag’ på 

ingeniøruddannelserne hvor potentielle kommende studerende følger en 

ingeniørstuderende gennem en almindelig studiedag. KU har et lignende tilbud med 

ca. 30 gæster pr uddannelse pr år. Studievejledningen på ST modtager ind i mellem 

henvendelser fra interesserede elever. 

b. CHEM påtænker at starte et lignende tilbud op fra foråret 2015. Her er det tanken at 

benytte 1. årsstuderende.  



c. Dekanpuljen dækker gerne udgifter til studenterlønninger og koordinering (hvis 

koordineringen varetages af en studerende) til de institutter som ønsker at afprøve 

konceptet. Timeforbrug aftales på forhånd med Jens og Katrine. 

8. Introduktion til nyt mentorbaseret brobygningsprojekt: Subuniversity 

a. Jens informerede om at AU, Region Midt og gymnasier i Region Midt er gået 

sammen om et nyt mentorbaseret brobygningsprojekt som bygger på erfaringerne 

fra projektet Udvalgt til Uni. Gymnasieelever fx ikke-akademiske hjem får tilknyttet 

universitetsstuderende som mentorer og deltager i et mentorprogram på AU. Læs 

mere på au.dk/subuniversity  

9. Introduktion til Akademiet for Talentfulde Unge 

a. Katrine informerede: AU har indgået en samarbejdsaftale med Akademiet for 

Talentfulde Unge. Hvert år skal vi på ST arrangere to seminarer for de talentfulde 

gymnasieelever. Til efterårets arrangement har Katrine inviteret institutterne til at 

bidrage og mange har allerede meldt positivt tilbage. I hører nærmere.  

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

gymnasierettede aktiviteter – Dette punkt blev udskudt til næste møde 

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 

Besøgsservice – tilbyde det som fagligt program? 

11. SRP, Studieretningsprojekter efterår 2014:  

a. Jens rundsender forslag til køreplan for planlægningen 

12. Gymnasielærerdage:  

a. Jens kontakter de enkelte institutter for at planlægge datoer for det kommende 

skoleår. Jens vil også invitere til et inspirationsmøde for VIP og TAP med fokus på 

gymnasielærerdage. 

13. Udviklingspuljen til nye aktiviteter og tiltag:  

a. Mange bruger allerede af puljen, men husk at den er der. Den er især tiltænkt 

lønmidler til frikøb af gymnasielærere eller aflønning af studerende som udvikler 

nye tilbud eller videreudvikler/justerer/forbedrer eksisterende tilbud. 

14. Evt. 

a. 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 

a) Finn fortalte om de grundskole- og gymnasierettede aktiviteter på Science Museerne og 

viste eksempler på samarbejdsprojekter med andre institutter. Science Museerne indgår 

gerne i flere og andre projekter – især fra efteråret 2014.  

b) Husk også at klasser i besøgsservice på institutterne gratis kan benytte Science Museerne 

(gælder også rundvisninger som ellers har deltagerbetaling). 

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

