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Mødereferat for Formidlingsudvalget
Møde den 19. april 2021 kl.10:00-11:00 online via. Teams, i Formidlingsudvalget
Institut for Biologi.
Formand: Ian Marshall
Formidlingsudvalg repræsentanter: Tomas Cedhagen, Maria Blach Nielsen, Benita Nordentoft Hyldgaard, Johannes Overgaard, Mads Bendixen, Philip Francis
Thomsen, Alejandro Ordonez Gloria, Marianne Knudsen (gæst), Emil Ellegaard (BFU
repræsentant)
Sekretær: Louise Kruse Have
Afbud: Jesper Givskov, Signe Brokjær
Udeblivelse: Karoline Bruun Degn

Dagsorden Formidlingsudvalget den 19. april 2021

1) Kort orientering fra Nat Tech rekrutteringsforum - Online åbent hus-ar2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)

rangement for de naturvidenskabelige uddannelser i juni – se vedhæftet program.
Velkommen til Philip Francis Thomsen og Johannes Overgaard
Valg af ny formand for Formidlingsudvalget
Kort evaluering af U-Days
Ansættelsesudvalg til Bioformidling: skal det fortsætte som hidtil eller er der
andre der vil byde ind?
Opfølgning af to aktiviteter til BioOL Semifinale 2022 – arrangementet er
aflyst i 2021 men vi skal fortsat have besluttet hvilket to aktiviteter vi går med? Er
sektionerne i spil (er emnet blevet taget op på sektionsmøderne)? Hvilket to aktiviteter beslutter vi os endeligt for?
Forskningsdøgn fra den 23.-29. april. Er der nogen der har tid og lyst til at
deltage?
Girls Days in Science 6. Oktober 2021. (https://www.nvhus.dk/undervisning/girls-day-in-science/) – skal vi bidrage?
Deltagelse i Folkemødet på Bornholm og Naturmødet i Hirtshals. Skal
dette påføres instituttets årshjul? I så fald skal der være en VIP tovholder. Hans
Brix har forslået følgende:
 Folkemødet på Bornholm: Peter Grønkjær, da Aurora plejer at deltage
 Naturmødet i Hirtshals: Hvem kan være interesseret?
Information rettet mod folkeskoler og gymnasier på instituttets hjemmeside. Skal indhold og struktur ændres? (For gymnasier og folkeskolen - Institut

for Biologi - Aarhus Universitet (au.dk)
11) Fakultetskursus i forskningsformidling. Hvad er vores ønsker til formatet
og hvilken målgruppen? v. Maria Blach Nielsen
12) Pressekursus i forskningsformidling på tværs af fakultet er ikke afgjort
endnu. Men i mellemtiden tilbyder Informations Medieskole et medietræningsforløb henvendt til yngre forskere. Måske det kan være relevant indtil der kommer
noget på fakultets niveau?
 Læs mere her: Informations Medieskole i foråret 2021 – Informations BU-

TIK
13) Uddannelsestjekker afklaringsværktøj med spørgsmål og tilhørende kommentarer rettet mod potentielle nye studerende
14) Eventuelt - formidlingsstrategi v. Maria Blach Nielsen
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Kort orientering fra Nat Tech rekrutteringsforum - Online åbent hus-arrangement for de naturvidenskabelige uddannelser den 17. juni 2021.
Et slutspurtevent for NAT-uddannelserne op mod kvote 1 (og for kvote 2 ansøgere). Arrangementet er nyt fra i år og afholdes pga. corona. Det er altså ikke afholdt tidligere.
Der er enighed om, at Bioformidlingen burde deltage ved dette arrangement, med
mulighed for chatte med deltagerne og svare på spørgsmål. Udvalget beslutter at
deltage, specielt hvis de resterende institutter på NAT deltager. Det er efterfølgende blevet besluttet at en Bioformidler + vores studerende deltager.
Velkommen til Philip Francis Thomsen og Johannes Overgaard
Philip tiltræder formidlingsudvalget i stedet for Jesper Givskov og repræsentere
sektionen for Genetik, økologi og evolution. Johannes tiltræder også udvalget og
overtager pladsen efter Erik Baatrup og repræsentere sektionen for Zoofysiologi.
Valg af ny formand for Formidlingsudvalget
Der er peget på Ian Marshall til ny formand for Formidlingsudvalget, da Jesper
Givskov fratræder. Det vedtages efter fredsvalg, at Ian bliver Formidlingsudvalgets
nye formand.
Kort evaluering af U-days
Der var en god tilslutning til U-Days og en del besøgende på Biologi (ca. 30 personer til hvert oplæg) til trods for det forløb online, hvilket måske var en fordel da
flere kunne deltage fra andre egne af landet og som måske ikke var mødt op fysisk.
Johannes spørger indtil evalueringer af disse events på fakultets niveau, for at se
om de har en virkning/effekt af dem vi afholder, da der er en del rekrutterings arrangementer i forskellige art?
Benita fortæller, at de første års studerende udfylder, som en del af studiestartsprøven, et spørgeskema om hvilke aktiviteter de har deltaget i og hvilken effekt de
havde på valg af studie/uddannelse. Den data er sendt rundt til udvalgets medlemmer efter endt møde.
Ansættelsesudvalg til Bioformidling: skal det fortsætte som hidtil eller er der
andre der vil byde ind?
Bioformidlingen er et team på 5 studerende der varetager formidlingen af Biologi
uddannelsen. Jesper Givskov har hidtil haft ansvaret for rekruttering af de studerende og tilmelding til arrangementer. Denne opgave er nu videregivet til Ian Marshall, da Ian er indtrådt som nye formand for Formidlingsudvalget. Spørgsmålet
er om vi skal fortsætte med én der varetager denne opgave eller om andre vil byde
ind/deltage i ansættelsesudvalget? Udvalget beslutter at Ian varetager denne opgave og kan få assistance hvis nødvendigt, da vi får flere fysiske aktiviteter i takt
med at samfundet genåbner.
Vedr. rekruttering af Bioformidlere er det vigtigt at vælge dem der er dygtige til faget biologi og gode til at formidle. Emil fra BFU nævner også, at det er vigtigt at
Bioformidlerne kender til de biologiske studenterforeninger, da det er en stor del
af studielivet på biologi uddannelsen.
Opfølgning af to aktiviteter til BioOL Semifinale 2022 – arrangementet er
aflyst i 2021 men vi skal fortsat have besluttet hvilket to aktiviteter vi går med? Er
sektionerne i spil (er emnet blevet taget op på sektionsmøderne)? Hvilke to aktiviteter beslutter vi os endeligt for?
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Arrangementet bliver (som udgangspunkt) afholdt fysisk i januar 2022. Vi skal
fortsat have sektionerne i spil med to aktiviteter og det aftales at emnet endnu engang bliver taget op på sektionsmøderne, og vender tilbage. Vi har brug for at få to
aktiviteter på plads i efteråret 2021. Aktiviteterne kan godt være genbrug, dog ikke
fra årene forinden.
Philip oplyser, at han desuden er involveret i BioOL finalen, som afholdes på Sorø
akademi.
Forskningens døgn den 23.-29. april. Er der nogen der har tid og lyst til at
deltage?
Ian er tvivl om dette punkt, da det er Jesper Givskov der har sat det på dagsorden.
Men invitationen er sendt rundt på instituttet og det blev foreslået på forrige
møde, at dette punkt blev delt på sektionerne og opfordret til, at yngre forskere
deltager. Forskningens døgn er både for Ph.d.er, Post Docs og VIP’er, så alle med
interesse kan tilmelde sig.
Girls Days in Science 6. Oktober 2021. (https://www.nvhus.dk/undervisning/girls-day-in-science/) – skal vi bidrage?
Ian argumenterer for at vi i forvejen har en del videnskabelig kvinder på Institut
for Biologi og ser derfor ikke det store behov for at deltage i arrangementet.
Johannes nævner, at hvis Institut for Biologi er det eneste institut på NAT der ikke
deltager, vil det se underligt ud og synes derfor at vi burde se tiden an.
Benita mener, at hvis vi deltager, skal vi vælge den/de del(e) det biologiske fagområde som ikke er så kendt – den ”hårde” del af Biologi, f.eks. dataanalyse, bioinformatik, big data m.v.
Hvis der findes biologer på instituttet der gerne vil deltage, så skal de endelig det!
Det aftales at sektionerne tager dette punkt op på sektionsmøderne og punktet går
derfor videre til næste Formidlingsudvalgsmøde.
Deltagelse i Folkemødet på Bornholm og Naturmødet i Hirtshals. Skal
dette påføres instituttets årshjul? I så fald skal der være en VIP tovholder. Hans
Brix har forslået følgende:
 Folkemødet på Bornholm: Peter Grønkjær, da AURORA plejer at deltage
 Naturmødet i Hirtshals: Hvem kan være interesseret?
Mads informere, at Hovedet i havet producere en video til Naturmødet i Hirtshals
for at vise flaget og minde deltagerne om, at Hovedet i havet fortsat eksistere. Institut for Biologi deltager ikke fysisk i Naturmødet i Hirtshals eller i Folkemødet
på Bornholm. Udvalget beslutter at tage dette punktet op til næste år, når samfundssituationen ser anderledes ud.
Information rettet mod folkeskoler og gymnasier på instituttets hjemmeside. Skal indhold og struktur ændres? (For gymnasier og folkeskolen - Institut

for Biologi - Aarhus Universitet (au.dk)
Dette punkt rykkes til 3. kvartals møde
Fakultetskursus i forskningsformidling. Hvad er vores ønsker til formatet
og hvilken målgruppen? v. Maria Blach Nielsen
Input til hvordan skabelonen for dette kursus skal se ud;
Skal kurset kun være for unge forskere eller for alle?
Skal det være over flere dage?
Vil interesserede vælge kurset fra hvis det bliver for langt?
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Ian fortæller at Mikrobiologi gerne vil deltage på sådan et kursus og det burde
være for alle VIP’er.
Philip mener at forskerne bruger for lang tid på at skrive deres egen forsker historier samtidig med, at de knap nok har tiden til deres forskning. Så Philip forslår at
vi får ansat en kommunikations medarbejder/journalist, der kan skrive disse historier. Her kunne det være en mulighed, at pitche idéer til kommunikations medarbejderen/journalisten som er trænet til at skrive og som ville kunne produceret
modtager rettet historier omkring forskning.
Men på grund af de begrænset kommunikations midler der er, vil dette formidlingskursus, som er skræddersyet til de naturvidenskabelige fag være en oplagt
mulighed.
Philip oplyser desuden, at der findes et hav af formidlingskurser allerede.
Johannes forslår at de Ph.d. studerende får denne information omkring formidlingskurset, når det er ved at være færdige med deres ph.d.
Maria spørger om senior researcher vil deltage i sådan et kursus?
Pressekursus i forskningsformidling på tværs af fakultet er ikke afgjort
endnu. Men i mellemtiden tilbyder Informations Medieskole et medietræningsforløb henvendt til yngre forskere. Måske det kan være relevant indtil der kommer
noget på fakultets niveau?
 Læs mere her: Informations Medieskole i foråret 2021 – Informations BU-

TIK
Dette punkt nåede vi ikke og er rykket til efteråret
Uddannelsestjekker afklaringsværktøj med spørgsmål og tilhørende kommentarer rettet mod potentielle nye studerende
Dette punkt rykkes til 3. kvartals møde
Eventuelt - formidlingsstrategi v. Maria Blach Nielsen
Dette punkt rykkes til 3. kvartals møde

