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Mødedato: 22-02-2022
Mødested: 1135-412 + virtuelt møderum
Mødeemne: Formidlingsudvalgsmøde
Deltagere:
VIP: Ian Marshall (formand), Alejandro Ordonez Gloria, Johannes Overgaard; Philip
Francis Thomsen; Brian Sorrell
Studenterrepræsentanter: Henriette Buch Lauersen
Hovedet i havet: Signe Brokjær
Sekretariat: Maria Blach Nielsen; Benita Hyldgaard (udvalgssekretær)
Fraværende:
VIP: Jesper Givskov; Studenterrepræsentanter: Maria Bigum; Rebecca Mortensen
Dagsorden:
1. Kort orientering fra Nat-Tech fora og aktiviteter (Information)
1.1
Udvalg for online kommunikation til kommende studerende (UOKKS) (Maria)
Uddannelsesbeskrivelser på web: Teksterne på bachelor.au.dk/biologi og kandidat.au.dk/biologi er blevet revideret af Kai Finster og Maria B. Nielsen.
NAT kampagne: Der er planer om en fælles ”landingpage” (hjemmeside) for alle NAT
uddannelser, hvorfra potentielle nye studerende skal ledes ud til de enkelte uddannelser. Fokus i kampagnen er ”Velkommen hjem”, samt en række nøgleord.
1.2 Videnskabsår 2022 (Ian)
Året i år er et videnskabsår. Det vil NAT støtte op om ved at centrere formidlingsaktiviteter på NAT omkring STENO museet. Fokus på er udskolingen.
Aktiviteter på Biologi: Muligvis en rundvisning i efterårsferien (uge 42).
To-do (VIP medlemmer i udvalget): Ian beder alle udvalgsmedlemmer overveje idéer
til hvad der skal vises frem på biologi og opfordrer til at drøfte det i sektionerne.
1.3 NAT rekrutteringsvideo (Benita)
I uge 6 blev der optaget videoklip til en samlet studenterrekrutteringsvideo for hele
NAT som skal bruges på sociale medier (kampagnen koordineres af NAT). På Biologi
blev der lavet optagelser i LØ lokale med mikroskoper; en svømmende fisk i respirationskammer (tak til Hans Malte); planter i akvarier + fotosyntesekammer (tak til Lone
Ottesen og Brian Sorrell)
1.4 Rundvisningsvideo (Benita)
Der er lavet en ny rundvisningsvideo med mennesker på, som erstatning for coronaversionen med tomme lokaler: https://youtu.be/IuK-7GfKjzg (Tak til Angela Fago,
Christian Beedholm, Asger Buur Jensen, Karoline Degn og medvirkende biologistuderende)
Videoen er vist på bachelor.au.dk/biologi og kandidat.au.dk/biologi og er placeret på
Nat-Techs youtube kanal. Videoen må vises og bruges i det omfang det giver mening
(fotografen skal krediteres: Peter Gramstrup).
2. Formidlingsaktiviteter på biologi (Information)
2.1 Kort status på implementering af formidlingsstrategi (Maria)
Igangsatte / færdiggjorte initiativer:

Sekretariat, Institut for Biologi
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 116
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: nat@au.dk
Web: bio.au.dk
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Håndbog over formidlingsmuligheder, inkl. gode råd til formidling er undervejs.
Årets formidlingsaktiviteter er nu samlet med rekrutteringsaktiviteterne i et delt excelark, som alle udvalgsmedlemmer har adgang til (se nedenfor)
Ikke igangsat, men planlagte initiativer: Oversigt over ph.d.-studerende, som er interesseret i mere formidlingserfaring; Oversigt over relevante medier og kontaktpersoner; Twitter: Puffe til (nudging) af VIP til at komme i gang med at tweete
Kommentar/idé: Jens-Christian Svenning kan indbydes til at fortælle om erfaringer og
gode råd i forbindelse med brug af de sociale medier.
2.2 Naturmødet - planer for fællesindsats fra instituttet 2022 og 2023 (Ian)
Signe deltager i Naturmødet med ”Hovedet i havet” og vil gerne lave nogle formidlingsaktiviteter derfra, hvis BIO VIP deltager (videoklip, artikler m.v.)
Deltagelse til næste års Naturmøde vil blive drøftet i efteråret. Aktiviteter kræver planlægning: Tilstedeværelse med et telt kræver, at der er bemanding og aktiviteter i teltet;
Oplæg/debat kræver, at det planlægges i god tid, da der er begrænset plads i programmet. Signe vurderer, at der er gode muligheder for at rekruttere kommende studerende og samarbejdspartnere. Signe vil gerne medbringe materiale om biologiuddannelsen (en folder om biologiuddannelsen er undervejs)
To-do (VIP medlemmer i udvalget): Informer Signe, hvis du eller en VIP fra sektionen
deltager i Naturmødet
3. Rekrutteringsaktiviteter på biologi (Benita / Ian) (Information/Beslutning)
3.1 Biologi Olympiade - rotationsordning imellem sektionerne (Ian)
Forslag fra Ian: To sektioner skal være ansvarlige for hver især at forberede en øvelse
(praktisk eksamensaktivitet) til BiologiOL. Hver sektion vil hermed være ansvarlig for
en øvelse hhv. hvert 2. og 3. år. En øvelse kan genbruges, hvis den ikke har været brugt
det seneste år – en rotationsordning giver derfor mulighed for genbrug af øvelser.
Øvelserne skal kunne sortere i deltagerne og sværhedsgraden skal justeres, så kun de
dygtigste deltagere kan gennemføre. Gymnasielærere som er involveret i BioOL kan
være behjælpelige med at justere niveauet.
2023: Økoinfomatik & Biodiversitet + Akvatisk biologi
2024: Genetik, Økologi og Evolution + Zoofysiologi
2025: Mikrobiologi + Akvatisk Biologi
2026: Økoinformatik & Biodiversitet + Genetik, Økologi og Evolution
2027: Zoofysiologi + Akvatisk Biologi
2028: Som 2023
osv.
Inspiration til øvelser: Ian rundsender eksempler på tidligere øvelser. Øvelser som benyttes i besøgsservice eller undervisning kan bruges som udgangspunkt ved at stille
spørgsmål i stedet for at guide deltagerne igennem en øvelse.
Sektionerne mindes om at det er deres tur i juni måned (BioOL afholdes i januar).
Konklusion: Forslaget blev vedtaget
To-do (Brian og Alejandro): Der kan allerede nu findes en VIP fra Økoinformatik &
Biodiversitet og Akvatisk Biologi, som kan stå for en øvelse i 2023.
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Andre aktiviteter ved BioOL:
- Forslag: ”Studie og studieliv” oplæg (bruges i det rullende universitet) +
Rundvisning med biologistuderende (bioformidler). Gerne en fagligt stærk bioformidler/biologistuderende, som BioOL deltagerne kan spejle sig i.
3.2 Hovedet i Havet - hvordan kan vi styrke integration med resten af instituttet?
Projektet ”Hovedet i havet” har 1,5 år tilbage. Der søges midler til et lignende projekt.
Signe Brokjær kan være behjælpelig med formidling af historier med en kobling til havet: videoklip, populærvidenskabelige artikler og facebook opslag.
To-do (VIP medlemmer af udvalget): Tag kontakt til Signe, hvis du eller en kollega i
sektionen har et projekt med en kobling til havet og har brug for hjælp til formidling
To-do (Signe): Tag kontakt til sektionslederne og hør om du kan komme på et sektionsmøde og fortælle om hvad du kan hjælpe med.
3.3 Folder om erhvervsprojekt (Benita)
Der er lavet en folder om Erhvervsprojekt på biologiuddannelsen. Folderne ligger på
Benita’s kontor (1540-021) – kom gerne forbi og hent nogle foldere. Liv (piccoline i sekretariatet, som ikke længere er ansat) har lagt foldere rundt om på sektionerne + opslagstavler og i Biologiens hus.
3.4 Bemanding til rekrutteringsaktiviteter i første halvdel af 2022
3.4.1 Gennemgang af oversigt over rekrutteringsaktiviteter: https://aarhusuniversitet-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/au464956_uni_au_dk/EY4IRXjCF8JNobnpc2COnEUB65Iq9xR-kjc_AL0WlJ7QA (Giv lyd, hvis du ikke har adgang til linket)
Ian: Der mangler VIP til at dække ”Akademiet for talentfulde unge”.
Johannes vil bidrage, hvis datoen passer.
4. Evt.
Formidling: Forskningens Døgn. VIP skal selv sørge for at tilmelde sig – det koordineres ikke centralt på instituttet.

