
Referat: Møde i koordineringsgruppen for gymnasierettede 

aktiviteter Fredag d. 29. november kl. 9.00-11.00 

Deltagere: Eva Arent (AU Studier ST), Bo Holm Jakobsen (Geoscience), Magdalena Pyrz 

(Molekylærbiologi og Genetik), Jens Bennedsen (Ingeniørvidenskab), Søren Poulsen 

(Datalogi), Frank Jensen (Kemi), Pernille Svendsen (Center for Scienceuddannelser), Anna 

Busch Nielsen (AU KOM ST), Kaj Jensen (iNANO), Lisbeth A. Rauff (Fødevarer), Jens 

Holbech (Koordinator, ST), Katrine Mikkelsen (Koordinator, ST). 

  
1 Godkendelse af dagsorden 

Formål med mødet: Status på 2013 og kig frem mod 2014 
2 Introduktion til de gymnasierettede aktiviteter ved Molekylærbiologi og Genetik 
3 Siden sidst: 

 
Katrine er ny koordinator: Katrine Mikkelsen er tiltrådt som ny koordinator ved ST pr. 1. 
september. Katrine er uddannet kemiker og har siden 2010 arbejdet med gymnasierettede 
aktiviteter på AU. Katrine og Jens varetager fremover koordinering på fællesniveauet. 
 
Budget 2014: Vi kender endnu ikke budgettet for 2014. Der er stadig penge tilbage i 2013, så 
hvis I har projekter på tegnebrættet, er I velkomne til at ansøge inden nytår. 
 
Timeindtastning: AU HR ST (Rita Villumsen) kan fremover taste løntimer for studerende 
der skal aflønnes fra dekanpuljen. I er selvfølgelig også velkomne til fortsat at taste timerne på 
de enkelte institutter. 
 
Brug af midler fra udviklingspuljen: Der blev runddelt en lille ”how-to” til ansøgning og 
brug af midler fra udviklingspuljen. Guiden er også vedhæftet som bilag. Tanken er at både 
ansøgning og afregning skal være så let som muligt. 
 
Bookingsystem: Katrine og Jens informerede om at KU har udviklet et nyt bookingsystem til 
deres gymnasierettede aktiviteter. Vi er i dialog med dem herom.  
Kommentarer fra mødet: Det blev bl.a. nævnt at flere institutter har ”ikke-standardiserede” 
aktiviteter som vil være svære at passe ind i et system. Kemi har til brug for SRP lavet et 
bookingsystem vha. webshop som fungerer rigtig godt. De andre institutter bruger fakultetets 
webformularsystem til SRP og/eller gymnasielærerdage m.v. På et senere møde taler vi 
nærmere om muligheder og behov for bookingsystemer. 
 

4 Dokument om forsikringsforhold i forbindelse med gymnasierettede aktiviteter 
I samarbejde med AUs jurister har Katrine og Jens fået lavet et dokument om 
forsikringsforhold i forbindelse med gymnasierettede aktiviteter på eller udenfor AU. I 
slutningen af dokumentet er der en række cases. Katrine informerede kort om principperne for 
forsikring.  
 
Katrine og Jens opfordrer til at de enkelte institutter afklarer hvordan tingskader på fx 
forskningsudstyr dækkes (jf. afsnit 4.4).  
 
Juristerne opfordrer os til at lave kontrakter om hæftelse ved skader når der laves aktiviteter / 
undervisning på lokationer udenfor AU (fx på gymnasier). 
 



Bo pointerede at det generelt er vigtigt altid at informere gæster om god laboratoriepraksis og 
særlige hensyn (også ved rundvisninger). 
 

5 Registrering af aktiviteter:  
Institutlederkredsen har vedtaget at vi hvert år skal lave en årsrapport om de gymnasierettede 
aktiviteter. 
 
Registrering i 2013 og 2014: De fleste institutter har i 2013 brugt et excelark til at 
registrere alle besøgende. Webformularen bruges til når de studerende indtaster de timer som 
skal aflønnes af dekanpuljen. Det blev besluttet at vi fortsætter med disse ting i 2014. Katrine 
har fået input fra Søren og Anna og laver et udspil til et excelark som kan bruges fremover som 
”bruttoliste” over gæster og kontaktpersoner (dette er vedhæftet). 
 
Data til årsrapporten: Omkring nytår må I meget gerne sende Katrine og Jens en oversigt 
over jeres besøgende i 2013, til brug for årsrapporten.  

 I leverer: Information om de klasser/hold (fra grundskole og gymnasium), 
enkeltelever (fx SRP) og undervisere (fx gymnasielærere) som har besøgt instituttet. 
Send gerne al hvad I har af information. 

 Jens og Katrine sørger for: Tal fra de ”fælles” arrangementer som u-days, 
Erhvervspraktik, Studiepraktik, Det rullende Universitet, Akademiet for Talentfulde 
Unge og Skolelærerdag.  

 I må meget gerne bruge det nye excelark til formålet, ellers overfører vi blot selv jeres 
data hertil. Vi vil gerne have informationerne senest 9. januar. 

 
Evaluering / kvalitetssikring: På et senere møde taler vi om hvordan vi fremover kan 
evaluere og kvalitetssikre vores tilbud.  
 

6 Opfølgning på SRP-forløb efterår 2013 
Bordet rundt: Der er, igen i år, rigtig mange elever som kommer til ST i forbindelse med 
SRP. På Kemi alene kommer der ca. 180 elever (og op til 100 flere som var interesserede). Flere 
institutter nævnte at de får mange henvendelser fra gymnasielærere og elever som ønsker 
hjælp til at lave problemformulering eller finde supplerende materiale. Det tyder på at vi 
fremover skal gøre det endnu tydeligere hvad vi tilbyder, og ikke tilbyder, hjælp til.  
 
SRP i foråret (især htx): Mange htx-skoler har deres SRP placeret i januar/februar.  
I må derfor meget gerne sørge for at: 

 Opdatere beskrivelserne af de enkelte tilbud så det fremgår om de også udbydes i 
foråret, eller først igen til efteråret.  

 Giv gerne besked til Katrine om hvilke tilbud I udbyder i foråret. Så opdaterer vi SRP-
siden på scitech.au.dk.  

 Gør gerne dette senest 9. januar 
 
Nyhedsbrev om SRP i foråret: Når SRP-siderne er opdateret, sender Jens og Katrine et 
nyhedsbrev ud om SRP i foråret. 
 
Evaluering af SRP-tilbud: Det vil være rigtig godt at få evalueret SRP-forløbene, fx ved at 
udsende et online evalueringsskema til elever og lærere. Nogle institutter har gjort det, andre 
overvejer. 
 

7 Studievalg 2012 – oplæg om undersøgelse lavet blandt studiestarterne i 2012. 
Hvert andet år bliver der lavet en undersøgelse blandt de nye studerende. Undersøgelsen har 
bl.a. fokus på de forskellige rekrutteringstilbud og deres betydning for studievalget. Eva 
præsenterede en del af disse data. Evas slides og rapporten er vedhæftet 



Kaj fortalte at han i år har lavet en mini-undersøgelse blandt de nye nanosciencestuderende for 
bl.a. at undersøge om der er særlige ting som kan have haft betydning for det meget store 
optag. 
 

8 Opdatering af hjemmesider 
Katrine og Jens præsenterede ideer til hvordan vi kan omorganisere besøgsservicesiderne i stil 
med SRP-siderne for at skabe bedre overblik om tilbud og fagområder. Der var generel 
opbakning til ideerne. Der er et ønske om at vi får mulighed for at sortere efter fagområder. 
Jens og Katrine går videre med arbejdet. Vi afprøver ideerne i praksis i samarbejde med Jens B 
og Ingeniørvidenskab. 
 

9 Kursus for studerende ifm ’Intro til forskning og studier’ i besøgsservice 
Kurset tænkes afholdt en af de første dage i 3. kvarter. I får besked om endelig dato og 
tidspunkt inden jul. 
Målgruppe: Studerende som holder oplæg ”Introduktion til forskning og studier” 
Varighed ca. 3 timer. Kurset er lønnet. 
Indhold: Den gode vært, præsentationsteknik. Hvordan man præsenterer AU, instituttet, 
uddannelsesmuligheder ved instituttet og ST. Evt. noget om den gode rundvisning. 
Netværksdannelse. 
Undervisere: Pernille Svendsen (CSE) og Katrine 
 

10 Arrangementer på tværs af institutterne 
Vi har allerede nogle aktiviteter hvor de samme gæster besøger flere institutter/museer/centre 
i løbet af én eller flere dage. iNANO og væksthusene arbejder på et nyt fælles tilbud. Husk at I 
meget gerne må ansøge udviklingspuljen hvis I har ideer til nye tværfaglige tilbud. 
 
Koordineringsgruppen vil gerne tippes når museerne åbner nye udstillinger. 
 

11 Evt. 
Pernille fra CSE har været med til at lave nogle nye anbefalinger til Undervisningsministeriet 
om brobygning. I forlængelse af dette er der blevet taget initiativ til at etablere et 
landsdækkende netværk om brobygning. Alle er velkomne til at deltage i netværksmødet d. 6. 
marts 2014.  
 
Næste møde: Holdes ultimo marts. Katrine indkalder via kalenderen i starten af det nye år. 
 

 Efter mødet: ”Frivillig” rundvisning i undervisningslaboratorierne i bygning 1120 

 

Bilag: 

 ”How-to”: Brug af midler fra udviklingspuljen 

 Dokument om forsikringsforhold 

 Excel-ark til registrering af gæster i 2014 

 Evas slides om undersøgelsen ”Dit studievalg 2012” + rapporten 

 Kajs spørgeskema til de nye nanostuderende anno 2013 

 Magdalenas video til gæster i laboratorierne på MBG + beskrivelse 

 


