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Fokusområde: Rekruttering 
• NBI er aftager og høster frugten af jeres arbejde!

Takker!
• I den næste årrække håber NBI at kunne 
• Øge antallet af studerende
• Øge brøkdelen af kvinder
• Mindske antallet af frafald på uddannelsen

• Udvide Kernefortællingen – hvad er en fysiker og hvad kan man blive
• Uddannelsen: det faglige indhold, undervisningsformer

• Bedre forberedelse af de studerende
• Studiemiljø: hvem læser fysik, sociale aktiviteter
• Karriere: karriereveje, løn, internationale muligheder
• Relevans: resultater der gør en forskel for samfundet



Gymnasieskolen
• Åbent Hus- besøg uddannelsessteder for forskellige studieretninger

• En gang årligt – vinter 2019

• Studiepraktik for gymnasieelever - forelæsninger, forsøg og foredrag
• Uge 43 – plads til 50 elever

• Studerende for en dag - følg en fysikstuderende en hel dag
• Løbende tilmelding

• Ungdomslaboratoriet - eksperimenter i laboratorier for gymnasieelever –
mere i næste oplæg!

• Klasse besøg af ½ dags varighed på Niels Bohr Institutet

• Studieretningsprojektforsøg for gymnasiet
• Tilmelding åben
• Foregår uge 5 (januar 2021)
• Næste år: SOP (efterår 2021)

• Masterclass (partikelfysik) 
• Parktikelfysiker for en dag – se på LHC eller IceCube data
• Annoncering I december – finder sted marts 2020

• NYT: NBI studieambassadør (kuffert-ordning)
• Besøg af tidligere elever 

• Studiepraktik på CERN -- Efterår 2021



Ungdomslaboratoriet
• På Niels Bohr Institutets ungdomslaboratorium kan du komme på besøg med din gymnasieklasse og 

lave eksperimenter, som normalt ikke kan lade sig gøre på skolerne.
• << Tilmelding til Ungdomslaboratoriet >>

• Herudover kan eleverne stifte bekendtskab med universitetsmiljøet, opleve studielivet, tale med vores 
instruktorer som er fysikstuderende, samt få en rundvisning og/eller et foredrag.

• Kom med din klasse og oplev disse eksperimenter:
• Lyshastighed

• Leg med lys

• Drivhusgasser (Læs om Drivhuseffekt)

• Radioaktivitet (Læs om Alfa-, Beta-og Gammastråling)

• Superledning (Læs om Superleder)

• Byg dit eget Tågekammer (Læs om Tågekammer)

• Gammastråling Spektroskopi (Læs om Spektroskopi)

•
Forudsætninger: Fysik på A- eller B_niveau
Forskningsområde: Eksperimentel fysik
Maksimalt deltagerantal: 30
Varighed: Op til 3½ time

• Kontakt: Ian G. Bearden

• Kan evt. kombineres med et foredrag…

https://www.nbi.ku.dk/moed-os/ungdomslaboratoriet/tilmelding/
https://www.nbi.ku.dk/moed-os/ungdomslaboratoriet/lys-hastighed/
https://www.nbi.ku.dk/moed-os/ungdomslaboratoriet/leg-med-lys/
https://www.nbi.ku.dk/moed-os/ungdomslaboratoriet/drivhusgas/
https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/d/drivhuseffekt/
https://www.nbi.ku.dk/moed-os/ungdomslaboratoriet/radioaktivitet/
https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/A/alfastraaling/
https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/b/betastraaling/
https://fysikleksikon.nbi.ku.dk/g/gammastraaling/
https://www.nbi.ku.dk/moed-os/ungdomslaboratoriet/superledning/
https://da.wikipedia.org/wiki/Superleder
https://www.nbi.ku.dk/moed-os/ungdomslaboratoriet/taagekammer/
https://www.nbi.ku.dk/spoerg_om_fysik/fysik/taagekammer/
http://www.wikiwand.com/da/Spektroskopi


Grundskolen
• Skoletjenesten - eksperimenter i laboratorier

for 7.-10. klasser
• Kom på besøg

• Natur-teknik/fysik/nano-tek

• Løbende tilmelding

• Cirkus Naturligvis - studerende tager ud til 3.-10. 
klasser

• Erhvervspraktik for 9.klasseelever - oplev
fysikkens verden
• 5 dage med alt fra kvarker til kosmos

• Den naturvidenskablige legestuge laver forsøg

• Uge 5 og 46 (er fyldt op dette skoleår) – kan søge
når man starter I 8. klasse

• Ca. 60 elever

• Den naturvidenskablige legestue - sjov og leg 
med fysik for alle skoleelever

• Større arrangementer, åbent hus mv.



For lærere
• Danish Teacher programme
• 3 dage med kurser og aktiviteter

på CERN
• Kontaktperson: Erland Andersen
• Næste gang: 27. september – 1. 

oktober 2021
(måske med underjordisk besøg!! 
--LHC starter først i 2022)


