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Bliv god til at undre dig   

 
 
På Science Museerne kan vi godt lide at undre os. Vi kigger ud i verdensrummet, ind i 
kroppen, op ad trætoppene eller ned i blomsterne og tænker: hvorfor er det sådan? Hvad 
ville der ske hvis …? Kunne man egentlig lige så godt …? Til Girls’ Day in Science får I fire 
workshops, der får jer rundt i alle hjørner af naturvidenskaben og I får mulighed for at 
teste, prøve, kigge og spørge til alt mellem himmel og jord. 

Hos Science Museerne kan I møde kvindelige studerende inden for biologi, medicin og 
fysik, og I får en forsmag på bæredygtighed, plantedesign, lys og stjerner, undersøgelse af 
hjerter og forsøgsdyr samt et billede af, hvad en uddannelse inden for biologi, fysik og 
medicin kan føre til. 

 

Forberedelse 

Pigerne skal forud for besøget: 

• Besøge Science Museernes hjemmeside på www.sciencemuseerne.dk og 
undersøge, hvilke produkter/services de tilbyder  

• Forberede spørgsmål til de kvindelige studerende om karrierevalg og/eller tanker 
ifm. uddannelsesvalg 

 

 

(Se program på næste side)  
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Program for dagen 

Tidspunkt Aktiviteter 

09.00 - 09.10 Fælles velkomst i Væksthusene  

09.10 - 11.00  Pigerne prøver i to hold begge disse workshops:  

Workshop 1: Bæredygtighed: Hvor kommer maden fra? 

Workshop 2: Design din egen plante 

11.00 - 12.00  Gåtur til Steno Museet og spis madpakke  

12.00 - 12.10 Fælles velkomst til Steno Museet 

12.10 - 14.00  Pigerne prøver i to hold begge disse workshops:  

Workshop 1: Lav analyser af lys og oplev stjernerne 

Workshop 2: Se ind i hjerter og forstå forsøgsdyr  

14.00 - 14.30 Evaluering og tak for i dag  

 

Praktisk information 

• Tid: 3. oktober 2019, kl. 09.00-14.30  

• Sted: Væksthusene, Peter Holms Vej, 8000 Aarhus C  

• Kontaktoplysninger: Linda Greve, greve@sm.au.dk, tlf. 22329375 eller Signe 

Eiserhardt, ske@sm.au.dk, tlf. 93521861  

• Skolen skal kontakte Science Museerne på dagen, hvis de bliver forsinket 

• Forplejning: Husk madpakke  

• Beklædning: Varmt overtøj, da vi skal gå mellem Væksthusene og Steno Museet   

 


