
GIRLS’ DAY IN SCIENCE    
   INGENIØRUDDANNELSERNE, 
   CAMPUS HERNING

VELKOMMEN TIL

Vil du være en vigtig del af fremtiden?  Så skal du måske være ingeniør. Vi 
vil rigtig gerne invitere dig ind for at vise, hvor gode ingeniører er til at finde 
løsninger på både små og store udfordringer.

Vores Engineering Lab I Herning huser et laboratorium for vedvarende 
energi. Det er her, du kan få mulighed for at udfordre og udforske din indre 
ingeniør. Vi har sammensat et program, hvor du kommer til at producere 
din egen vind- og solenergi, hvis vejret tillader det (ellers simulerer vi det 
i LAB). Du kommer til at lære om energiformer og fx hvordan man fx. 
transformerer elektrisk energi til kemisk og mekanisk energi. Og du skal 
selvfølgelig lave de nødvendige beregninger undervejs

Der vil være oplæg fra undervisere med baggrund fra vindmølleindustrien 
som sætter det hele ind i en ramme og fortæller om vedvarende energis 
rolle i den danske energiforsyning og hvordan det er en af hjørnestenene 
i en bæredygtig fremtid. Dertil vil du får et indblik i hvordan studerende 
på AU Engineering arbejder konkret med bæredygtighed som en del 

09.00 - 09.20 Velkommen 

09.20 - 10.00 Samarbejdsøvelse v. Jeanette Ejsing Møberg

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 11.30 Workshop om vedvarende energi v. Michaela Maria Zamastil

11.30 - 12.00 Frokost

12.00 - 13.30 Workshop fortsat

13.30 - 13.45 Gåtur til AU Herning, hovedbygningen (Birk Centerpark 15, 7400 
Herning)

13.45 - 14.15 Hvordan bidrager ingeniørstuderende til en bæredygtig fremtid?  
V. videnskabsjournalist Kim Harel

14.15 - 14.45 Hvordan er det at være studerende og iværksætter?  
V. studerende Leah Minhee Krogh og Danny Bøjstrup Pedersen

14.45 - 15.00 Afslutning og evaluering

VEDVARENDE ENERGI - BÆREDYGTIG FREMTIDDATO
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09.00 - 15.00
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Engineering LAB 
Industrivej Syd 9A
7400 Herning
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• I skal downloade Spaceteam inden besøget. 
Find Spaceteam her: 
Google Play 
App Store

• Besøg vores hjemmeside og undersøg, hvem 
vi er, og hvad vi laver

• Skriv spørgsmål ned, som du gerne vil have 
svar på af vores kvindelige medarbejdere. 
Det kan være tanker om uddannelse, job og 
fremtid

VÆR GODT FORBEREDT

• Vi serverer frokost
• Husk at medbringe computer

VIGTIG INFORMATION

Girls’ Day in Science arrangeres af Tektanken - Naturvidenskabernes Hus

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sleepingbeastgames.spaceteam&hl=da&gl=US
https://apps.apple.com/gb/app/spaceteam/id570510529
https://ingenioer.au.dk/

