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Mødedato: 15-11-2021
Mødested: 1540-K32
Emne: Formidlingsudvalgsmøde
Deltagere:
VIP: Ian Marshall (formand), Alejandro Ordonez Gloria, Johannes Overgaard
Studenterrepræsentanter: Rebecca Mortensen, Maria Bigum
Hovedet i havet: Signe Brokjær
Sekretariat: Benita Hyldgaard (sekretær)
Afbud fra: Maria Blach Nielsen
Fraværende uden afbud: Philip Francis Thomsen; Henriette Buch Lauersen
Pt. intet VIP medlem fra Akvatisk Biologi
Dagsorden:
1.
Velkommen til nye studenterrepræsentanter
2.
Kort orientering fra Nat Tech fora (Ian / Maria) (Information)
3.
Kort status på formidlingsstrategi (Maria) (Information)
4.
Rekrutteringsstrategi (Benita / Ian) (Drøftelse)
a. Gennemgang af aktiviteter (baseret på de sidste år): Hvad, hvem og
hvornår – og antal gange
b. Behov for justeringer?
5.
Evt.

1.

Velkommen til nye studenterrepræsentanter
Ian bød velkommen til de nye studenterrepræsentanter

2. Kort orientering fra NAT TECH fora (Ian / Maria) (Information)
2.1 ”Udvalg for gymnasierettede aktiviteter” (Tidl. Rekrutteringsforum) (møde d.

2.2

13. oktober) (Ian er repræsentant for Biologi): Ændringer i ansættelsesforhold
for bioformidlerne: Skifter fra midlertidige til faste stillinger (dvs. hele studieperioden). Bioformidlerne er biologistuderende, som hjælper ved diverse rekrutteringsaktiviteter i løbet af året og aflønnes af Nat fakultetet. Tre nye bioformidlere er ansat og der er nu i alt seks bioformidlere ansat. Henriette Buch Lauersen er ny koordinator for bioformidlerne – hun overtager rollen fra Karoline
Bruun Degn.
”Udvalg for online kommunikation til kommende studerende” – OUKKS (Opstartsmøde d. 4. november) (Maria er repræsentant for Biologi): (Maria var ikke
tilstede ved mødet. Ian og Benita fremlagde information fra Maria). Opstartsmøde i det nye udvalg ”Udvalg for online kommunikation til kommende studerende” – OUKKS, som er placeret på NAT. Udvalget skal arbejde med en fælles
kommunikationskampagne for Nat, brugen af sociale medier i forbindelse med
studenterrekruttering og hjemmesiderne ”bachelor.au.dk”. Prodekan Kristine
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Kilså har taget initiativ til udvalget, Lise Refstrup Linnebjerg Pedersen (kommunikationsmedarbejder hos iNANO) er formand og Christian Haaber Rasch
(kommunikationsmedarbejder fra NAT-TECH Uddannelse) er tovholder.
3. Kort status på formidlingsstrategi (Maria - Ian) (Information)
3.1 Ingen input fra sektionerne til formidlingsstrategien. Ian og Maria færdiggør
strategien sammen med ledelsen.

4. Rekrutteringsstrategi (Ian / Benita) (Drøftelse)
4.1 Gennemgang af aktiviteter (baseret på de sidste år): Hvad, hvem og hvornår –

4.2

og antal gange: Langt størstedelen af de nuværende aktiviteter igangsættes af
NAT-TECH Uddannelse og fakultetet betaler for løn til bioformidlerne og studenterstudievejlederen, som bidrager til mange aktiviteter i løbet af året. Fakultetet er ikke involveret i BiologiOL, det koordineres udelukkende på instituttet.
- Aktiviteter for gymnasieniveau: BiologiOL (januar), Akademiet for Talentfulde
unge (oktober + april), Studiepraktik (oktober), Studerende for en dag (løbende), Besøgsservice (løbende)
- Rekrutteringsevents: U-days (februar), Åbent hus (juni)
- Aktiviteter for folkeskoleniveau: Erhvervspraktik (januar); Hovedet i havet
(hele året), Besøgsservice (løbende)
- Øvrige: Gymnasielærerdag (januar)
Behov for justeringer?: Udvalget er tilfreds med de udbudte aktiviteter og ønsker ikke at ændre på udbuddet. Udvalget mener:
- at aktiviteter på gymnasieniveau bør prioriteres fremfor aktiviteter på folkeskoleniveau, idet der er en række andre aktører som udbyder aktiviteter til folkeskolerne, f.eks. Dyreparker, Science Museum, Hovedet i havet m.v.
- at alle sektioner bør bidrage i løbet af året. Ian og Benita har lavet en online
oversigt over rekrutteringsaktiviteter i løbet af året, hvor det tydeligt fremgår
hvem der bidrager og hvilke aktiviteter, der mangler VIP til. Kontakt Benita
Hyldgaard (beh@bio.au.dk), hvis der ønskes adgang til oversigten.
Ian og Benita skriver et udkast til en rekrutteringsstrategi.

