
Brobygning med bredde 
     - Mellem ungdomsuddannelser og de        

 videregående uddannelser 

Konferencen kigger nærmere på, hvordan vi bedst udvikler brobygningsaktiviteter 

mellem ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Vi inviterer til at 

diskutere erfaringer, fordele, udfordringer og fremtidens muligheder. 

 

• Hvordan udvikler man bedst muligt brobygningsaktiviteter til forskellige ungdomsuddannelser? 

• Hvilke elementer gør en brobygningsaktivitet attraktiv for alle? 

• Hvad kræver det af ungdomsuddannelserne og af de videregående uddannelser? 

• Hvilke erfaringer kan vi udlede fra projekt Talent med Bredde? 

• Hvad skal der til i forhold til det videre arbejde med brobygning? 

  

Konferencen tager udgangspunkt i projekt Talent med Bredde og henvender sig til alle 

med interesse for brobygning.  

Program 

 

• 11.30 Registrering og en let sandwich 

• 12.00 Velkommen rektor Mads B. Fjendsbo, Viborg 

Gymnasium og HF 

• 12.15 – 14.00  Forskellige vinkler på udvikling af og 

oplevelser med brobygningsaktiviteter. Hvad virker 

og hvad skal man ikke gøre? Mød blandt andre AU 

seniorforsker Stig Purup, lektor på STX Astrid L. 

Siegumfeldt, talentkoordinator og lektor på HTX 

Helle R. Svenningsen, AU forsker og projektleder 

Pernille M. Svendsen og to elever fra projekt Talent 

med Bredde. 

• 14.00 – 14.30 Kaffepause 

• 14.30 – 15.30 ”How to create an optimal 

intervention” ved Dr Indira Banner, University of 

Leeds, UK 

• 15.30 – 15.45 ”Et sammenhængende 

uddannelsessystem i Region Midtjylland” ved 

Region Midtjylland 

• 15.45 – 16.00 Afslutning  

 

 

Center for Scienceuddannelse 
Aarhus Universitet 
Åbogade 34, bygning 5342, 2. sal 
8200 Aarhus N 
www.cse.au.dk 

Brobygning med bredde 

3. februar, 2016, kl. 12.00 – 16.00 

Stakladen, Preben Hornungstuen, AU 

Tid og sted 

3. februar, 2016, kl. 12.00 – 16.00.  

 

Fra 16.00 – 17.00 serverer vi en forfriskning, og der er 

mulighed for at blive og netværke. Deltagelse er gratis, 

men der opkræves et ”no show”-gebyr på 250 kr., hvis 

man som tilmeldt udebliver uden at melde afbud.  

  

Stakladen – Preben Hornungstuen 

Frederik Nielsens Vej 2, Bygning 1422 

Aarhus Universitet 

8000 Aarhus C 

  

Tilmelding 

Tilmeld dig 

her:https://auws.au.dk/brobygningmedbredde.  

 

Der er 65 pladser til konferencen efter først-til-mølle-

princippet. Sidste frist for tilmelding er d. 27. januar.  

  

Deadline for afbud er senest d. 29. januar til 

psv@cse.au.dk.  

Du må gerne overdrage din plads til en anden.  

  

Arrangør 

Center for Scienceuddannelse (CSE), AU  

Projekt Talent med Bredde 

  

Læs mere om projekt Talent med Bredde: 

cse.au.dk/udvikling/projekter/talent-med-bredde/ 
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