
     
 
 

13/09/19 
Side 1 af 2 

House of Science - Sønderborg Kommune - Børn og Uddannelse og Sundhed, Jyllandsgade 36 - 6400 Sønderborg - T: 2790 4539 - E: bipt@sonderborg.dk - 

www.houseofscience.dk 

 

 

Girls Days in Science  
En dag, hvor du tager et kik ind i en mulig fremtid for dig 
Tirsdag den 1.10.19  kl. 9 – ca. 14.30, 
Farverihallen på EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, Sønderborg 
 
Kære piger, forældre og lærere på 7. og 8. klassetrin Girls Days afvikles på mange forskellige 
måder rundt om i landet. I House of Science i Sønderborg vil vi gerne hjælpe til med at 
bearbejde fordomme om, at piger ikke tiltrækkes af de tekniske og naturvidenskabelige 
uddannelser. Derfor har vi denne dag, hvor I piger møder (unge) kvinder, som enten er i 
gang eller har afsluttet en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Måske er de 
ingeniører, læser matematik/naturvidenskab på et universitet. Måske er de sygeplejesker, 
bioanalytikere, farmaceuter, læger, elektrikere eller teknikere af en slags. Der er faktisk 
rigtig mange muligheder, en del af jer, måske ikke kender.  
 
Samfundet har brug for flere unge - også piger, der vælger et arbejde med teknologi og 
naturvidenskab. Der er brug for flere håndværkere, teknikere, sygeplejersker, laboranter, 
ingeniører, analytikere, 
biokemikere, 
programmører, 
matematikere, læger – 
listen er meget lang! På 
dagen skal I udfordres 
sammen med nogle af de 
andre piger. I får nemlig en 
udfordring, som I skal løse 
og præsentere i samarbejde 
med en af rollemodellerne.  
Nogle af rollemodellerne 
leder jer gennem en 
innovativ arbejdsproces. Er 
det noget for dig?  
Ja, hvis du…  
 Kan lide design og håndværk – at bruge hænderne  
 Kan lide matematik  
 Kan lide naturfag  
 Kan lide sundhed og kommunikation  
 Er nysgerrig og synes det lyder spændende  
 Vil have flere valgmuligheder efter folkeskolen.  
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Girls Days in Science 2019 Fakta  
 Tirsdag den 01.10.19, kl. 9 – 14.30. EUC-Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg  
 Der deltager ingen lærere, du skal klare dig selv også i fht. transport  
 Du bliver taget imod ved indgangen og registreret  
 Du kommer til at være sammen med piger fra din egen og andre skoler  
 HoS sørger for sandwich, vand, frugt og kage. Skal du bruge mere, skal du tage det med.  
 Girls Day in Science er et landsdækkende initiativ lanceret af TekTanken. Det er 7. år i træk 
det tilbydes i Sønderborg  
 Hvert år deltager mellem 50 og 100 piger 
 Hvert år sættes et nyt tema – tæt på de unges hverdag – i skolen eller hjemme. Vi håber, at I 
piger får lov af jeres forældre/lærere til at deltage, så vi sammen kan få en spændende og 
lærerig dag.  
 
Har du, dine lærere og forældre spørgsmål, så kontakt en af os!  
 
De bedste hilsner  
Birgitte Bjørn Petersen Leder - House of Science bipt@sonderborg.dk  +45 2790 4539  
 
Michael Stender Medarbejder – House of Science mise@sonderborg.dk  +45 2790 0121 
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