
DELTAG I PROJEKTMESTERSKABET! 
EN KONKURRENCE FOR ELEVER OG 
LÆRERE I SØNDERBORG
Skal du lave projektarbejde med din udskolingsklasse? 
Meld klassen til Projektmesterskabet og giv eleverne 
ekstra perspektiv på projektarbejde, præsentation-
steknik og forskning! 

Invitation
SDU og House of Science inviterer dig og din klasse til Projektmestersk-
abet tirsdag d. 30. april. 2019, kl. 10-14 på Alsion. Projektmesterskabet 
afholdes som led i Forskningens Døgn og sætter fokus på projekter og 
forskning.

Konkurrence
Projektmesterskabet er en konkurrence for elever i 8.-9. klasse. Elev-
erne skal præsentere deres projekt foran et dommerpanel af forsk-
ere fra SDU. 7. klasser deltager som publikum og som forberedelse til 
konkurrencen året efter. En professionel vært sørger for god stemning 
og masser af humor - i 2019 kommer Sebastian Klein!

Eleverne får ekstra perspektiv på projektarbejdet, idet konkurrenceda-
gen byder på både forskningspræsentationer af de tre dommere og en 
rundvisning på SDU, hvor studerende viser forskellige studieprojekter 
frem.

5 finalister
I hver klasse vælger lærer og elever de tre bedste projekter. Projekterne 
sendes til SDU, og dommerpanelet udvælger de 5 finalister, der skal på 
scenen i Koncertsalen på Alsion.

Præmier
Der er flotte præmier til vinderne. Vi uddeler to priser på konkurrenced-
agen - Publikumsprisen via mobil-afstemning og Dommerprisen.



SÅDAN DELTAGER DIN KLASSE I 
PROJEKTMESTERSKABET I 2019
1. januar 
Meld din klasse til på siden 
http://www.houseofscience.dk/opslag/projektmesterskabet-2019/. 
Alternativt på mail til Michael Stender, House of Science, 
mise@sonderburg.dk. Ved tilmeldingen modtager du en Power-
Point-template fra SDU, der skal bruges senere i forløbet. Lav gerne 
aftaler med skolens 7. klasser, så din klasse har opbakning ved 
konkurrencen, og sørg for, at de er meldt til som publikum.

Januar-februar
Du arbejder med projekter med din klasse, og ved afslutningen 
udvælger du og dine elever de 3 projekter fra klassen, I gerne vil se i 
finalen.

1. marts 
Klassens tre grupper sender hver en udførlig præsentation af deres 
projekt i form af SDU PowerPoint-templaten og med udgangspunkt i 
konkurrencens vurderingskriterier. Send projektpræsentationerne til 
Lise Kanstrup, SDU, på mail lise@mci.sdu.dk. 

1. april
Du og eleverne modtager besked om, hvilke projekter der er udvalgt 
til finalen af SDU Dommerpanelet. Finalegrupperne får nærmere 
information om de praktiske forhold vedr. konkurrencen.

April
Finalegrupperne forbereder deres præsentation til konkurrence-
dagen – gerne med prøvepræsentation for klassen.

30.april
Projektmesterskabet afholdes.

For yderligere information og program for konkurrencedagen, se 
www.sdu.dk/projektmesterskabet eller skriv til Lise Kanstrup, 
SDU, på lise@mci.sdu.dk.


