
 

 
  
 
 

INVITATION 
30.oktober 2017 på Nørre Gymnasium, kl. 13.00-15.30 
 

Til deltagende elever og forskere i Projekt Forskerpraktik 
2017, til forældre til deltagende elever, til forskernes 
kollegaer, til lærerne på Christianshavns og Nørre Gymnasier. 
_______________________________________ 
 
I inviteres hermed til en festlig reception i anledning af afslutningen på dette års 
Forskerpraktik. Vi har haft fornøjelsen af 54 dygtige og nysgerrige elever og 14 fantastiske 
og engagerende forskere. De har alle lagt tid, energi og et flot stykke arbejde i projektet. 
Forskerne har på enestående vis givet eleverne en lille bid af deres forskningsverden, og 
de faglige diskussioner har virkelig været i centrum. Mange forskere har også haft 
eleverne med på besøg forskellige steder, og i det hele taget har vi omkring projektet 
fornemmet en rigtig god og hyggelig atmosfære, også på tværs af de to gymnasier. 

 
Dette arbejde har resulteret i 13 flotte posters og 1 film, som eleverne gruppevis har 
udarbejdet, og som de vil præsentere på dagen. Vi får også besøg af Kristoffer Frøkjær, 
der vil fortælle om historiefortællingens betydning i forskningsformidling. Kristoffer er 
uddannet biolog, og arbejder nu som redaktør på sceincereport.dk. Han har i en årrække 
været vært på P1-radioprogrammet ’Videnskabens Verden’. 

 



 

PROGRAM 
 
12.00 – 13.00  Generalprøve for elever og forskere, i Salen 

13.00 – 13.15  Velkomst (med gæster) ved rektorerne, lokale 063 
13.15 – 14.00 Foredrag med Kristoffer Frøkjær, Fra Nørd til Nobel, lokale 063 
14.00 – 15.00 Præsentationer og reception, i Salen 

Vælg 2-3 emner, du vil se og høre om – emnerne 
udleveres på dagen 

15.00 – 15.30  Afslutning og diplomoverrækkelse, lokale 063 
 

 
 

 
Forskerpraktik er et tilbud om ekstra talentudvikling, som gives til elever på Nørre Gymnasium og 

Christianshavns Gymnasium. I samarbejde med forskere fra universiteter i Hovedstadsregionen 

afholder de to gymnasier 4 workshops, hvor eleverne arbejder sammen med en forsker indenfor et 

givent område. På den sidste workshop præsenterer eleverne deres resultater. Der er spændende 

emner indenfor såvel humaniora, samfundsvidenskab og naturvidenskab. 
 
Eleverne er rekrutteret ved egen tilmelding, men kun elever, der vurderes at have det fornødne 
overskud af nysgerrighed, kunnen og engagement til at deltage er blevet tilbudt en plads. 



 

 


