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Mødereferat for Formidlingsudvalget
Møde den 17. juni 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
Nielsen, Signe Brokjær, Tomas Cedhagen, Erik Baatrup, Emil Ellegaard (BFU repræsentant).
Observatør og Sekretær: Maya Jepsen og Louise Have.
Udeblivelse: Karoline Bruun Degn
Dagsorden:
1. Orientering fra Nat Tech rekrutteringsforum v. Jesper Givskov.
2. BioOL Semifinale v. Jesper Givskov.
3. Opsamling af ”Girls day in Science” og ATU fordybelsesseminar v.
Jesper Givskov.
4. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møde om hvilke formidlingsaktiviteter Institut for Biologi skal deltage i herunder ”Videnskaben på besøg”
forespørgsel v. Jesper Givskov.
Dagsorden:
5. Web formidling – Institut for Biologi har fået ny hjemmeside v. Maya Jepsen Mejlgaard.
6. Årshjul med aktiviteter?
7. Kort præsentation af Karoline Bruun Degn, som har overtaget Trine Henriksen plads i udvalget.
8. Eventuelt
Orientering fra Nat Tech rekrutteringsforum v. Jesper Givskov.
Nat-Tech rekrutteringsforum afholdte møde den 8. juni. Mødet omhandlede forårets og den nuværende Corona situation, som kan give udfordringer med afholdelse af de planlagte rekrutteringsarrangementer. Det blev blandt andet diskuteret
om Erhvervspraktikken skal fortsætte? Skal praktikanterne være med som studerende eller hvordan? Studiepraktikken er også udfordret og her er det ikke sikkert
at hele studiepraktikken kan afholdes på AU. Fakultet vil senere komme med et
udspil og Jesper vil eftersende referatet samt årsrapporten, hvor han opfordre til
at læse sidst nævnte da den giver et overblik over alle de aktiviteter der udbydes på
fakultet.
Rekrutteringsforum fortsætter som Nat-Tech rekrutteringsforum på tværs af
begge fakulteter.
BioOL Semifinale v. Jesper Givskov.
Ved dette arrangement står gymnastiklærerne for at afholde den teoretiske
prøve/del, som er målrettet 3.g’er. De 30 bedste besvarelser bliver inviteret til semifinale her på instituttet hvoraf de 15 bedste går videre til finalen, hvor der bliver
kåret 4 vindere. Arrangementet ligger i januar 2021 og vare én dag, hvor instituttet
forbereder to øvelser af halvanden time hver. Biologi ved Københavns Universitet,
Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet deltager, så derfor opfordres Institut for Biologi på AU også at deltage, da en del af deltagerne kommer tilbage og studere her på biologi fortæller Jesper. Hvis det er noget Institut for Biologi skal fortsætte med, skal sektionerne i spil.
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Anders Sanchez vil spørge Wolf Eiserhardt om han har lyst til at byde ind med noget. Jesper Givskov foreslår øvelse med bananfluers genetik i praksis. Signe
Brokjær vil også tænke over en aktivitet, men udfordringen er at Hovedet i havet
henvender sig til 4-10 klasse. Tomas Cedhagen afventer med at undersøge noget til
referatet er skrevet, så han kan tage det op på sektionsmødet.
Enighed om at deltage i BioOL Semifinale, til trods for at det kan være tidskrævende. Jesper Givskov melder tilbage til Kirsten, at Institut for Biologi gerne
vil deltage med to øvelser til januar 2021.
Opsamling af ”Girls day in Science” og ATU fordybelsesseminar v. Jesper Givskov.
Der er fortsat ikke mere nyt om ”Girls day in Science”. Tomas Cedhagen
efterspørger ”Boys day in Science”?
ATU fordybelsesseminar – Ian Marshall er fortsat i gang med finde en øvelse hertil.
Opfølgning på beslutninger fra tidligere møde om hvilke formidlingsaktiviteter Institut for Biologi skal deltage i. ”Videnskaben på besøg” forespørgsel v. Jesper Givskov.
Der er enighed om at vi deltager igennem det Fakultet deltager i, og har ikke
noget behov for denne ekstra opgave. Derfor takker Jesper Givskov nej på vegne af
Formidlingsudvalget til ”Videnskaben på besøg.
Web formidling – Institut for Biologi har fået ny hjemmeside v. Maya Jepsen
Mejlgaard.
Den nye struktur på hjemmesiden er et stort projekt. Noget af det vi har gjort er at
orienterer os i den konsulent rapport om målgruppe analyser, som er udarbejdet i
forbindelse med opdelingen af fakultet. Vi skal væk fra de lange faglige pdf filer og
beskrivelser på hjemmesiden og udarbejde mere imødekommende konkret forskning. Der kommer til at være et tværgående forskningstema, som løbende kan ændres.
Maya Jepsen har sendt en e-mail ud til fast VIP, hvor de skal melde tilbage med
tre ”key words”, billeder etc. til deres ”visit kort” som kommer til at fremgå på instituttets hjemmeside. Derudover er Maya Jepsen i gang med at stable et kursus
på benene sammen med Iben Brøndum og Marianne Sodemann, om hvordan vi
bruger PURE bedst.
Hvis nogen har ideer eller vil bidrage med noget, skal de endelig sige til. Der er
nok at tage fat på. Jesper Givskov efterspørger opgaver for formidlingsudvalget?
Lige nu er der ikke nogen opgaver, men det kommer!
Årshjul med aktiviteter? Der er efterspurgt et overblik over rekrutteringsaktiviteter og tværgående aktiviteter, som instituttet deltager i. Der bliver blandt andet
nævnt Folkeskolelæredag/Skolelæredag? Det giver først mening hvis de andre institutter vil deltage.
Vi får rettet årshjulet til og opdateret.
Kort præsentation af Karoline Bruun Degn, som har overtaget Trine Henriksen
plads i udvalget. Jesper Givskov fortæller at Karoline er bioformidler. Hun booker
folkeskole øvelser etc. Hun bliver den samlende kræft i bioformidlingen.
Når instituttet skal have en ny repræsentant for bioformidlingen, fordi de speciale
studerende stopper, skal opslaget op til semester start. Jesper har en opslagstekst,
som vi kan bruge.
Dette bliver et punkt på næste møde!
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Eventuelt Anders spørger til hjemmesiden. Formidling af aktiviteter som vi deltager i på instituttet skal det ”high lightes” mere?
Alle er velkomne til at sende hverdags billeder til Maria Blach Nielsen, af hvad der
er sket, foregår etc., så vil hun sørge for at lægge det ud på LinkedIn. Alle virksomheder, samarbejdspartnere og personer, der har en profil på LinkedIn kan derudover blive tagget og på den måde spredes nyheden der er lagt op.
Jesper Givskov efterspørger hvad han skal gøre? Hvordan vi kan få synliggjort
flere historier på de sociale medier og om vi skal sende nyhedsbreve direkte til
gymnasielærerne?
Maya Jepsen vil drøfte brugen af LinkedIn, til næste ledelsesgruppemøde, så det
kan kommunikeres ud om det er Maria vi skal skrive til, hvis vi har nyheder som
skal postes eller hvordan.
Alle er enige om, at vi skal synliggøre vores aktiviteter mere og sende det til Maria
med billede – et godt billede.

