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1 Girls Days in Science 2021 

Girls Days in Science   
- En dag, hvor du tager et kik ind i en mulig fremtid for dig –  

Årets tema: Mad – Sundhed, Smag og Samvittighed 

 
Onsdag den 06. oktober 2021 kl. 8:00 – 15:00 
 
Kære piger, forældre og lærere 7. - 9. klassetrin  
Girls Days afvikles på forskellige måder rundt om i landet. 
https://www.nvhus.dk/undervisning/girls-day-in-science/  
I Sønderborg vil vi gerne hjælpe til med at bearbejde fordomme om, at piger ikke dur til 
at tage tekniske, matematiske og naturvidenskabelige uddannelser. Derfor laver vi en 
dag, hvor I piger møder unge kvinder - rollemodeller, som enten er i gang eller har 
afsluttet forskellige uddannelser, hvor matematik, teknik eller naturvidenskab spiller en 
rolle og som kan have relation til årets tema.  
 

 
 
Dagen spiller ind i jeres uddannelses- og erhvervsorientering. Men den handler også om 
at lære og bruge matematik og naturfaglig viden. Derfor får I et oplæg om mad anno 
2021 og deltager i workshops over spørgsmål som:  
 

 Hvad påvirker smag? 

 Hvilke næringsstoffer indeholder din mad? 

 Hvor meget energi indeholder maden? 

 Hvordan sammensætter man en sund kost? 
 Hvad gør mad mere eller mindre klimavenlig?  

 
Det er altså en dag, der handler om viden og holdninger. At lytte til hinanden og lære af 
og med hinanden.  
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I løbet af dagen bliver I stillet en udfordring, som I skal løse i en innovativ arbejdsproces i 
grupper. Sidst på dagen skal i præsentere jeres løsning for de andre.  
Her ses 2 løsninger på udfordringen fra 2018: ”Lav bedre affaldssortering på din skole ”. I 
dag sorterer alle skoler efter et system med 9 typer affald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta 
 Dagen er for dig, hvis du allerede ved, at matematik og naturfag er seje fag; men dagen 

er lige så vigtig for sig, hvis du ikke synes det. Måske det er en øjenåbner for dig.  

 Du kommer til at være sammen med piger fra din egen og andre skoler 

 Du og dine kammerater deltager uden lærere fra skolen 

 Du kan blive fotograferet og filmet. Lærerne har fototilladelsesformularer, som du og 
dine forældre bedes udfylde; med mindre skolen har en generel tilladelse allerede 

 Sted: EUC-Syd, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg.  

 Du bliver taget imod ved indgangen og registreret 

 Transport: Egentransport 

 Forplejning: House of Science er vært med mad og drikkevarer. Har du specielle behov 
bedes du selv medbringe mad. Mad kan også købes i kantinen.  

 
Vi håber, lærerne vil støtte op om dette arrangement. 
Vi håber, at I piger får lov af jeres forældre til at deltage, så vi kan møde jer og lave en 
mega spændende dag.  
 
De bedste hilsner 
Har du, dine lærere og forældre spørgsmål, så kontakt 
 
Julie Juel Andersen    
Leder - House of Science 
juan@sonderborg.dk  
21516281  
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