
Besøg med klassen på Niels Bohr Institutet

Af Michael Quaade

I mange år har mange af Niels Bohr Institutets
forskergrupper taget mod besøg af gymnasieklasser.
Sådanne besøg, der typisk indeholder foredrag, øvelser
og/eller rundvisning, giver både lidt afveksling i den
daglige undervisning og et værdifuldt fagligt udbytte
fordi eleverne møder forskere, der er med helt fremme
ved videnskabens frontlinie.

Fra 2014 har vi sat det mere i system, så vi kan
præsentere en stor del af instituttets alsidige forskning
og på den måde give de besøgende klasser noget at
vælge mellem. Samtidig håber vi også at kunne fordele
besøgene så belastningen på hver enkelt medarbejder
og forskningsgruppe mindskes.

På webadressen http://gymnasiebesoeg.nbi.ku.dk
findes en række foredrag og øvelser for de enkelte
forskningsområder – astronomi, partikelfysik mv.

Fremgangsmåden er, at en lærer eller anden kontakt-
person udfylder en webbaseret formular med oplysnin-
ger om antal, klassetrin, niveau mv. Disse oplysninger

sendes videre til bl.a. de undervisere på instituttet, der
kan varetage det ønskede foredrag eller øvelse, så de
kan aftale indbyrdes hvem af dem, der kan medvirke
ved den aktuelle lejlighed. Samtidig får instituttets
medarbejdere kontaktoplysninger på gæsterne, så de
eventuelt kan aftale om indhold mv. og der er samtidig
mulighed for at aftale ændringer af tidspunkt eller
lignende, som kan være nødvendigt for at gøre besøget
muligt.

Samtidig starter en proces med bestilling af lokale til
besøget, så vidt muligt på det sted, hvor de pågældende
forskere holder til. Det kan dog ofte være nødvendigt,
at flytte et besøg til en anden adresse i nærheden, hvis
der ikke er ledige lokaler med tilstrækkelig plads.

Vi sørger så vidt muligt for, at der er flere medarbej-
dere, der kan varetage hvert enkelt emne således at det
er muligt, at imødekomme ønsker selv om folk tit er på
fx tjenesterejser.

Yderligere oplysninger fås hos Michael Quaade, på
tlf. 2485 1378 eller e-mail mquaade@nbi.ku.dk.

KVANT, december 2014 – www.kvant.dk 35


