Mødereferat for Formidlingsudvalget

Møde den 20. april 2020 kl.13:00-14:00 online via. Skype Business, i Formidlingsudvalget - Institut
for Biologi.
Tilstede:
Formand: Jesper Givskov
Formidlingsudvalg repræsentanter: Anders Sanchez, Ian Marshall, Maria Blach, Signe Brokjær,
Tomas Cedhagen, Emil Ellegaard (BFU repræsentant).
Gæst: Hans Brix
Observatør og Sekretær: Maya Jepsen og Louise Have.
Udeblivelse: Trine Henriksen og Erik Baatrup.

Dagsorden:
1. Kort præsentationsrunde og introduktion til arbejdet i udvalget v. Hans Brix og Jesper
Givskov (Bilag: udkast til kommissorium for udvalget)
2. Undervisning af elever fra Akademiet for Talentfulde Unge ved ”Fordybelsesseminar”
efteråret 2020 v. Jesper Givskov
Der ønskes en drøftelse af, hvilke seminarer Institut for Biologi kan byde ind med i efteråret
2020. Vær opmærksom på, at deadline for indmeldinger er allerede den 22. april. (Bilag:
henvendelse fra Nat-Tech Uddannelse samt oversigt over fordybelsesseminarer i efteråret
2019).
3. Drøftelse af instituttets eventuelle deltagelse og engagement i en fælles
gymnasielærerdag på Natural Sciences v. Jesper Givskov (oplæg vedhæftet).
4. Orientering fra møde i Nat-Tech Rekrutteringsforum den 2. marts 2020 v. Jesper Givskov
(Bilag: referat).
5. Eventuelt

Kort præsentation af udvalget v. Hans Brix, om hvorfor udvalget er opstået, som også står
beskrevet i kommissoriet. Hans giver ordet videre til formanden Jesper Givskov, som fortæller at der
foregår en masse fælles aktivitet på fakultet, som U-days, Studiepraktik, Studerende for en dag, og
mange andre arrangementer, hvor vi som institut kan gøre en indsats for at tiltrække flere
studerende. Formidlingsudvalget er repræsenteret bredt fra hele instituttet og med sidder Emil
Ellegaard, som er BFU repræsentant.
Godkendelse og spørgsmål til kommissorium? Jesper foreslår at det er dynamisk, at det kan ændres
og der kan tilføjes, i takt med udvalgets arbejde og beslutninger. Kommissorium værende gældende
og alle har godkendt.
Går til dagsorden:
Akademiet for talentfylde unge ATU fordybelses seminar til efteråret 2020. Institut for Biologi kan
vælge at bidrage én af de tre dage, hvor talentfulde unge bliver inspireret igennem workshops –
arrangementets varighed er 4 timer. Mulighed for god pr. og rekruttering af de dygtige elever. Vi skal
melde tilbage til Jesper (deadline onsdag den 22. april 2020) med en god idé til et emne (abstrakt på
få linjer), som er relevant for gymnasieelever med den naturvidenskabelige interesse, og som er
overskueligt at udfører.
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Ian Marshall påtager sig at forsøge at planlægge et seminar med kollegaer fra Mikrobiologi og
melder tilbage til Jesper snarest (vi andre tænker over mulige plan B’er).
Anders foreslår at vi laver et katalog med det instituttet kan tilbyde, så det ikke altid er de samme
personer, som skal repræsenterer biologi, og hvor vi ikke skal opfinde noget nyt hver gang, de
efterspørger. Bred enighed fra udvalget.
Fælles gymnasielæredag for alle Nat uddannelser i januar 2021: Institut for Biologi deltager, og skal
derfor lave et bud på en messestand og et antal workshops på instituttet. Det er rigtig godt at
forsætte dialogen med gymnasielærene, hvor det store spørgsmål – global change – er meget oppe i
undervisningen på gymnasierne. Forsalg til dagen: Ét oplæg i auditoriet og derefter sjove forsøg i lab.
evt. 5 sektioner repræsenteret, hvor hver sektion har 2x60min (1 time til hvert hold) og med indlagt
kaffepause og tid til rotation for holdene. Indholdet på dagen skal være relevant, og skal række ud til
gymnasielærene, hvor de kan få info. om den nye studie retning, uddannelsen, hvad studiet
indeholder, forskningsrelation til bæredygtige mål. Hvem skal være med i messestanden? Måske
uddannelsesudvalget? Skal efteruddannelsestilbuddene også nævnes i messestanden?
Meningen med dagen er, at gymnasielærene ikke går hjem med en færdig pakke, de kan
efterfølgende henvende sig og her kan vi lave et kursus, som er skræddersyet til dem. Instituttet er
den innovative kraft, hvor vi inspirer lærerne til at komme og lave lab. øvelser hos os, eller selv gå
hjem og lave dem på skolerne.
Jesper har separat sendt forslag til tilbagemelding til fakultetet.
Opgave: Alle sektioner stiller med en workshop aktivitet på ca. 60 min.
Orientering fra møde i Nat-Tech Rekrutteringsforum den 2. marts 2020. Det primære punkt var
’dekanpuljens’ skæbne (den pulje som aflønner studerende i gymnasierettede aktiviteter). Oplægget
er at det kører videre i år, og at Institut for Biologi har været gode til at benytte denne pulje og har
lavet mange aktiviteter.
Eventuelt: Maria gør opmærksom på, at hun sidder med LinkedIn, både instituttets -og alumnesiden,
og vil gerne have billeder og tekst, så vi kan få lagt noget mere dagligdags info. ind fra instituttet op.
Maya gør også opmærksom på, at formidlingsudvalget skal være repræsenteret på instituttets nye
hjemmeside.
Afslutningsvis, alle bidrag i udvalget er velkomne.

Næste møde i formidlingsudvalget afholdes, mandag den 15. juni kl.13:30-14:30 i 1540-K32
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