
Kursuskatalog efteråret 2010
Hvad skal jeg i natur og teknik? 23. juni

Bioteknologi i grundskolen 7. september

Edvotek 20. september

Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet 30. september

Arbejdsmåder og tankegange i 
naturfagsundervisningen

27. oktober

Workshop i datafangst 29. oktober

Naturfagsgruppen på kursus Efteråret

P. E. Eriksensvej 1 - 8850 Bjerringbro www.nvhus.dk



Praktiske oplysninger

Målgruppe

Det får du

Hvad skal jeg i natur og teknik?

Grundskoler og efterskoler - naturfagsgruppen

• Eksempler på tilrettelæggelse af undervisningen

• Øvelser i arbejdsformer og tankegange i natur og teknik

• Eksempler på hvordan elever kan motiveres

• En gennemgang af kravene i målbeskrivelserne for faget

• Mulighed for at lave en årsplan

Pris: 750 kroner
Tidspunkt: Onsdag d. 23. juni 2010, kl. 9 - 14
Underviser: Thorkild Pedersen (tp@nvhus.dk)

- folkeskolelærer og PD i naturfagenes didaktik
Tilmelding: Gitte Hejltoft på gh@nvhus.dk senest tirsdag d. 1. juni 2010



Praktiske oplysninger

Målgruppe

Det får du

Bioteknologi i grundskolen 
- viden og praktiske forsøg I selv kan lave

8., 9. og 10. klasse - naturvidenskabelig faggruppe

• Eksempler på bioteknologiske metoders praktiske 
anvendelse

• Hands-on erfaring med DNA-oprensning og gelelektroforese

• Materialer og vejledninger til spændende og billige forsøg du 
selv kan lave med klassen

• Introduktion til webportalen viten.no og inspiration til 
hvordan du kan tilrettelægge et Biotek-forløb med din klasse

Pris: 750 kroner
Tidspunkt: Tirsdag d. 7. september 2010, kl. 9 - 15
Underviser: Jeppe Hust (jhust@nvhus.dk)

- projektleder og biolog cand. scient. 
Tilmelding: Gitte Hejltoft på gh@nvhus.dk senest 27. august 2010



Praktiske oplysninger

Målgruppe

Det får du

Edvotek

STX og HTX - Biologi (A+B), Bioteknologi, Teknologi (A+B proces) 
og Teknikfag (A proces)

• Mulighed for at prøve et eller flere af Edvoteks avancerede 
kits til bioteknologiundervisningen

• Praktisk erfaring med PCR, elektroforese og 
søjlekromatografi

• Cases og eksempler med hjem om hvordan du kan bruge 
Edvotek kits i din undervisning

Pris: 1200 kroner (incl. kit)
Tidspunkt: Mandag d. 20. september 2010, kl. 9.30 - 16
Underviser: Birgit Justesen, Nærum Gymnasium

og Susanne Welck, Gundlach
Tilmelding: Gitte Hejltoft på gh@nvhus.dk senest 10. september 2010



Praktiske oplysninger

Målgruppe

Det får du

Anvendelsesorienteret 
bioteknologi i gymnasiet 
- ingen kits - praktiske eksempler – ny inspiration

STX og HTX - Biologi (A+B), Bioteknologi, Teknologi (A+B proces) 
og Teknikfag (A proces)

• Konkrete eksempler på metoder og anvendt bioteknologi fra 
erhvervslivet

• Undervisning og instruktion i brug af bioteknologisk 
laboratorieudstyr.

• Inspiration til opbygning af eget undervisningsforløb med en 
anvendelsesorienteret vinkel

• Viden og materialer med hjem

Pris: 1450 kroner
Tidspunkt: Torsdag d. 30. september 2010, kl. 9.30 - 16
Underviser: Jeppe Hust (jhust@nvhus.dk)

- projektleder og biolog cand. scient. 
Tilmelding: Gitte Hejltoft på gh@nvhus.dk senest 17. september 2010



Praktiske oplysninger

Målgruppe

Det får du

Arbejdsmåder og tankegange i 
naturfagsundervisningen

Grundskoler og efterskoler - naturfagsgruppen

• Mulighed for at opleve, hvorledes du i din undervisning kan 
arbejde med arbejdsmåderne og tankegangene i 
naturfagsundervisningen

• Afprøve forskellige arbejdsmåder; herunder 
observartionsøvelse, eksperimenterende arbejdsform og 
anvendelse af bøger og modeller

Pris: 750 kroner
Tidspunkt: Onsdag d. 27. oktober 2010, kl. 9 - 14
Underviser: Thorkild Pedersen (tp@nvhus.dk)

- folkeskolelærer og PD i naturfagenes didaktik
Tilmelding: Gitte Hejltoft på gh@nvhus.dk senest 1. oktober 2010



Praktiske oplysninger

Målgruppe

Det får du

Workshop i datafangst 
-respiration og energiomsætning på 3 nye måder

STX og HTX - Biologi (A+B+C), Teknologi

• 3 nye forsøg med datalogning hvor du 
- gennemfører en rumvandring med puls- og GPS-

sensorer
- undersøger kondital hos fisk med vores avancerede 

fiskerespirometer
- måler Q10 på dammuslinger via vores klimaskab

• Hands-on erfaring med brugen af datalogningsudstyr

• Materialer og inspiration til pædagogisk tilrettelæggelse af 
dit eget  datalogningsforsøg

Pris: 1450 kroner
Tidspunkt: Fredag d. 29. oktober 2010, kl. 9 - 15
Underviser: Jeppe Hust (jhust@nvhus.dk)

- projektleder og biolog cand. scient. 
Tilmelding: Gitte Hejltoft på gh@nvhus.dk senest 22. oktober 2010

"Undervisningen skal lede 
frem mod, at eleverne har 
tilegnet sig kundskaber og 
færdigheder, der sætter 
dem i stand til at vælge og 
benytte hensigtsmæssige 
instrumenter og 
laboratorieudstyr som 
feltudstyr og dataloggere."



Praktiske oplysninger

Målgruppe

Det får du

Naturfagsgruppen på kursus
-med jeres skoleleder

Grundskoler og efterskoler - naturfagsgruppen

• Mulighed for at drøfte naturfaglig udvikling

• Mulighed for at speede det naturfaglige indsatsområde op

• Et faglig eller didaktisk indspark til et af faggruppens 
indsatsområder, for eksempel:

- datalogning
- arbejdsmåder i naturfagsundervisningen
- samarbejde mellem biologi, geografi og fysik
- den røde tråd i naturfagene
- fælles mål 2009

Pris: 750 kroner
Tidspunkt: Efteråret 2010 - kontakt os for at aftale et tidspunkt
Underviser: Thorkild Pedersen (tp@nvhus.dk)

folkeskolelærer og PD i naturfagenes didaktik
Tilmelding: Gitte Hejltoft på gh@nvhus.dk



Praktiske oplysninger

• Deltagelse i kurser er forbundet med et kursusgebyr, hvor alle nævnte priser er ekskl. 
moms. 

• Tilmelding sker pr. mail til Gitte Hejltoft: gh@nvhus.dk eller tlf. 29715408
Her oplyses følgende:

Fornavn og efternavn
Telefonnr. og e-mailadresse
Faktureringsadresse samt EAN nr.
Kursusnavn og dato for afholdelse

• Bekræftelse af tilmelding sker pr. mail umiddelbart efter tilmelding. Deltageren vil 
modtage eventuelt yderligere information senest 14 dage før kursets start. 

• Begrundet afbud kan ske pr. mail. Ved afbud senere end 14 dage før betales 50% af 
kursusafgiften.

• Alle kurser foregår i Naturvidenskabernes Hus, P.E. Eriksensvej 1, 8850 Bjerringbro

• Alle kurser er inklusiv forplejning og heldagskurser er inklusiv frokost.

Om NVH

Naturvidenskabernes Hus blev etableret med det formål at 
videreudvikle naturfagsundervisningen med henblik på at 
højne interessen for teknik og naturvidenskab frem til 
studie og karrierevalg. 
Initiativet er blevet realiseret i et samarbejde mellem både 
offentlige og private aktører. Opførelsen af Natur-
videnskabernes Hus er blevet initieret på baggrund af 
donationer fra Realdania, Poul Due Jensens Fond, Viborg 
Kommune, Hedeselskabet, Nordea Danmark Fonden, 
Industriens Fond og Otto Mønsteds Fond.


