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Invitation til 2. møde om projekter om anvendelsesorientering 
i naturfagene 
 
Som aftalt på vores første møde i april hermed indkaldelse til 2. møde for 
projektkoordinatorerne. 
 
Mødedato: Torsdag den 8. september 2011. 
Tidspunkt: Kl. 9.00-12.00 inklusive frokostsandwich. 
Sted: Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik, Øster Voldgade 3, 
1350 København K. 
 
Dit aktive bidrag og engagement er med til at sikre et frugtbart udbytte for alle, og 
vi regner derfor med at se dig. Skulle du mod forventning være forhindret i at 
deltage, giv da venligst besked til Lene W. Friis, Dansk Naturvidenskabsformidling, 
på lf@formidling.dk eller telefon 25 54 43 32 så hurtigt som muligt – og senest 
den 5. september. 
 
Giv også gerne besked, hvis en anden fra projektet deltager, eller hvis du gerne vil 
have endnu en central projektdeltager med til mødet (dette kan arrangeres, da vi 
er få i gruppen). 
 
Mødets mål 
På mødet skal vi dels høre en status for fremdriften i de enkelte projekter, dels drøfte IND’s 
følgeforskningsprojekt og metoder til dokumentation. 
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Program for dagen 
Kl. 9.00 Morgenkaffe og introduktion til dagens program v/ Lene W. Friis, Dansk 

Naturvidenskabsformidling. 
Kl. 9.15 Projektstatus v/ projektlederne – tyve minutter til hver. 
Kl. 10.15 Kort pause. 
Kl. 10.30 Følgeforskningsprojektet – metoder til dataindsamling og plan for de tre projekter v/ 

Christine Holm, Institut for Naturfagenes Didaktik. 
Kl. 11.30 Eventuelt. 
kl. 11.40 Frokostsandwich. 
 
Projektlederens forberedelse til dagen 
1. Send eller medbring gerne eventuelle reviderede projekt- eller tidsplaner, konkrete undervisningsplaner 
eller andet, der dokumenterer projektets fremdrift og kan inspirere andre. 
2. Vurdér om dit oprindelige syn på den type anvendelsesorientering, der er i spil i projektet, fortsat 
holder eller har ændret sig. Se dokumenter om dette på projektets hjemmeside: 
http://www.ind.ku.dk/projekter/anvendelse/ 
3. Forbered at kunne give en kort status for dit projekt ud fra følgende stikord: 

• Nævn et par centrale ting fra projektets indhold (vedr. fx undervisningsforløb, elevaktiviteter eller 
-opgaver) som er afgørende for projektet - hvad ser du af muligheder og udfordringer? 

• Hvordan har eleverne taget imod projektet indtil nu? Er der forskelle mellem elevgrupperne? 

• Har du/I fået organiseret projektarbejdet på en hensigtsmæssig måde? Har I for eksempel en 
styregruppe med mandat til at træffe beslutninger på projektets vegne, er der nedsat 
arbejdsgrupper, der arbejder parallelt eller andet?  

• Hvordan sikrer du den nødvendige kommunikation i gruppen omkring eventuelle ændringer af 
projekt- og tidsplan, overholdelse af milepæle, eventuelle arbejdsgruppers bidrag og andet?  

• Hvordan sikrer du kommunikation om projektet til kolleger, der ikke deltager i 
udviklingsprojektet? Og til eleverne?  

• Hvordan fungerer det eventuelle samarbejde med virksomheder, der deltager i projektgruppen? Der 
har tidligere været peget på, at de forskellige ”kulturer” på gymnasier, universiteter og i 
virksomheder kan være en udfordring for projektledelsen. 

• Hvis du skal nævne den ene ting, der hidtil er henholdsvis den største succes i projektet og den 
største “sten på vejen”, hvad er det så? 

 
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Lene W. Friis, Dansk 
Naturvidenskabsformidling. 
 
Med venlig hilsen 
Lene W. Friis    Christine Holm 
Dansk Naturvidenskabsformidling  Institut for Naturfagenes Didaktik 
lf@formidling.dk      cholm@ind.ku.dk  
Direkte telefon: 25 54 43 32   Direkte telefon: 35 32 04 29 


