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Beslutningsreferat 

 

Til stede:  

Brigitte Henderson og Hans Kjeldsen                                                                                  Astronomidag 

Tove Nyholm Bager og Birgit Olesen                                                                                 Biologilærerdag 

Ann-Berit Porse Stærkær og Hans Otto Uldall Fynbo                                                       Fysiklærerdag 

Jens Wejlby Clausen og Frank Jensen                                                                                  Kemilærerdag 

Randi Mosegaard                                                             Matematiklærerdag 

Ole Rønø Clausen                                                                    Naturgeografi- og Geovidenskablærerdag 

Kristian Hvidtfelt Nielsen                                                                                 Teknologihistorielærerdag 

Mie Johannesen og Jens Holbech                                                                           Fakultetssekretariatet 
 

Referat 

 
Samarbejde institutterne imellem 

På nuværende tidspunkt afholder Science and Technology kun gymnasielærerdage i 

gymnasiefagene (biologi, fysik, naturgeografi- og geovidenskab, kemi, astronomi, ma-

tematik og teknologihistorie).  

Så længe gymnasielærerdagene kun udbydes af et begrænset antal institutter opfor-

dres værtsinstitutterne til at invitere andre institutter til at bidrage til de værende 

gymnasielærerdage. Kontaktpersonerne hertil ses nedenfor.  

Skulle der være andre institutter, der ønsker at udbyde en gymnasielærerdag, er der 

åbenhed overfor dette. Dog skal det efterfølgende undersøges, om de nye gymnasie-

lærerdag har stort deltageroverlap med tidligere afholdte etablerede gymnasielærer-

dage, for at undgå at dagene udkonkurrerer hinanden.  
 
Idéer og drøftede forslag 
 Institutterne kan sende information om gymnasielærerdage (og andre tilbud) til 

relevante foreninger (fx fysiklærerforeningen) og bede dem distribuere det i deres 

nyhedsbreve.  

 Det er vigtigt under planlægningen at give oplægsholdere klare instrukser om-

kring dagens/oplæggets formål og målgruppe. 

 Fællesniveaet kan lave en videoforelæsning omkring de gymnasierettede aktivite-

ter, som kan vises, hvis fællesniveauet ikke kan komme på gymnasielærerdagen. 

 Institutterne kan invitere fagkonsulenten til at komme og holde oplæg på dagen. 

Til fagkonsulentens oplæg kan instituttets VIP’er inviteres, da de kan have inte-

resse i at høre, hvad der foregår i gymnasieverdenen, og hermed hvilke forvent-

ninger de kan have til kommende studerende. Oplægget fra fagkonsulenten kan 

have særligt fokus på overgangen mellem gymnasiet og universitetet. 

 Institutterne kan invitere Naturvidenskabernes Hus, ScienceTalenter eller lig-

nende organisationer til at holde oplæg og/eller skabe debatfora. Til debat-

ter/oplæg kan ST’s prodekan Tom Vindbæk eller AU’s prorektor Berit Eika også 

inviteres.   
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 Institutterne kan invitere en gymnasielærer til at holde oplæg (fx om forløb, soft-

ware, undervisningsmateriale el.lign.) 

 Institutterne kan selv benytte lejligheden til at promovere nyt materiale, software 

el.lign. 

 Institutterne kan i dagens pauser lave markedsplads med posterstationer (stand-

miljø), hvor relevante gymnasierettede projekter er repræsenterede.  

 I dagens program kan Ph.d.-studerende med fordel inddrages som oplægsholde-

re. 

 Der er forskellige erfaringer med hensyn til tematisering af dagen. Nogle har gode 

erfaringer med temaer, mens andre har haft succes med at fokusere på den nyeste 

forskning.  

 I programmet kan institutterne fokusere på emner, der har været oppe i tiden og 

eventuelt bruge foredragsholdere, der har holdt populærvidenskabelige foredrag. 

 Ligeledes kan institutterne udfordre de fysiske rammer for dagen ved fx at besøge 

et af Science Museerne.  

Er der idéer, som ikke er nævnt på listen ovenfor, må I gerne vende tilbage til dem 
(skriv til mie@au.dk).  

 
Hjemmeside 
Fællesniveauet laver i anledning af mødet en hjemmeside, hvor vi samler alle oplys-
ningerne. Med tiden er håbet, at hjemmesiden kommer til at indeholde følgende:  
 Liste over kontaktpersoner 

 Tjekliste over materialer 

 Idédatabase over indhold  

 Guide til brug af tilmeldingsformularer.  

Kom endelig med forslag til sidens indhold (skriv til mie@au.dk).  
 
 
Punkter til et eventuelt næste møde: 

 Fælles evaluering 

 Tilmeldingsformularer 
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