Kære kollega
Du får denne mail fra DASERA (Danish Science Education Research Association) fordi du på en eller anden
måde er engageret i naturfagsdidaktisk forskning og udvikling i Danmark.
Formålet med at udsende mailen til flere end DASERAs medlemmer er at fastholde et bredt netværk af
forskere i naturfagsdidaktik. Se sidst i mailen hvis du vil undgå flere mails eller hvis du gerne vil blive
medlem.
Denne mail vil informere om en seminarrække i naturfagsdidaktisk forskning, DASERA-konferencen til
november – og så et stillingsopslag.
________________________________________________________________________
Som skrevet i sidste nyhedsmail har DASERA modtaget en 6-årig bevilling på 4,8 mio. kr. fra Novo Nordisk
Fonden til en seminarrække i naturfagsdidaktisk forskning. Formålet med seminarrækken er at styrke den
forskningsmæssige kompetence i naturfagsdidaktik på professionshøjskolerne, universiteterne og uformelle
læringsmiljøer samt at øge samarbejdet og synergien mellem aktørerne på disse institutioner. Du kan læse
mere om seminarrækken på DASERAs hjemmeside www.dasera.dk.
På det sidste bestyrelsesmøde (hvor referatet også kan ses på hjemmesiden) blev det besluttet at det første
seminar afholdes 18.-19. november 2021. Temaet bliver ’Dannelse og kompetencer i naturfag’, og der vil
blive inviteret såvel udenlandske som danske oplægsholdere.
Målgruppen for seminaret er forskere og forskningsbaserede udviklere inden for det naturfagsdidaktiske
område fra alle relevante institutioner og organisationer. Alle udgifter samt en timekompensation på 15
timer betales af fondsmidlerne. Til gengæld forpligter deltagerne sig til at foretage strukturerede
refleksioner både under og efter seminaret.
For at kunne indregne deltagelsen i efterårets arbejdsplan, er der allerede nu ansøgning om deltagelse. Den
skal sendes senest den 20. maj 2021 til Jette Reuss Schmidt (jrs@ucn.dk).
Det sker ved at udfylde ansøgningsskemaet, som kan hentes fra DASERA-hjemmesiden. Du kan søge om at
deltage i alle seks seminarer, der afvikles 2021-2026, eller blot seminar 2021.
Udvælgelsen af deltagere foretages af bestyrelsen. Vi vil kombinere deltagere med mange forskellige
erfaringer (og grad af erfaringer), sikre en geografisk spredning af deltagerne og prioritere forskellige typer
af naturfagsundervisnings institutioner og uddannelsessteder, både professionshøjskoler, universiteter og
uformelle institutioner.
_____________________________________________________________________________________

DASERA-konference 2021 arrangeres af UCSyd. Den afholdes den 17. november i Esbjerg.
Program er vil blive offentliggjort på hjemmesiden og i et kommende nyhedsbrev.

____________________________________________________________________________________

Ny stilling i naturfagsdidaktik
På Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) leder vi efter en lektor eller tenure-track adjunkt, der har
forskningserfaring med et eller flere af disse områder

Uddannelse eller videreuddannelse af naturfagslærere i grundskolen
Praksisudvikling omkring naturfagsundervisningen i grundskolen
Elevers læring og/eller interesse i naturfagsundervisningen i grundskolen
Opgaverne fordeler sig mellem din egen fri forskning på den ene side og undervisning og andre opgaver på
instituttet på den anden side.
IND er en arbejdsplads med højt til loftet, store ambitioner og en uformel omgangstone. IND spiller en stor
rolle i det danske naturfagsdidaktiske felt og det er vigtigt for os, at vi bibeholder det stærke og
konstruktive samarbejde på tværs og langs af sektoren.
Man kan søge som enten lektor eller som “tenure-track” adjunkt. Læs mere om “tenure-track” konceptet
her: https://jobportal.ku.dk/tenure-track/tenure-track-paa-ku/
Er du i tvivl om hvilken type stilling du skal søge, opfordrer vi til, at du søger som både lektor og adjunkt,
eller kontakter os for at tale om det.
Kontakt gerne Institutleder Jan Alexis Nielsen, janielsen@ind.ku.dk, +4535320361 for en fortrolig samtale
om stillingen.
Stillingen er med start 1/11 2021 eller hurtigst muligt derefter. Ansøgningsfrist er 26/5 2021. Læs hele
stillingsopslaget her:
https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/?show=153931
____________________________________________________________________________________
Og hvis ikke du har hørt det andetsteds, så bliver Naturfagsakademiet NAFA til virkelighed fra august 2021.
Se pressemeddelelsen her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/200-mio-kr-til-nyt-nationaltnaturfagligt-samarbejde?publisherId=13559518&releaseId=13620899
____________________________________________________________________________________
Hvis du har betalt DASERA-kontingent i 2020 vil kontingentet også dække 2021.
Hvis ikke har betalt kontingent for 2020 eller 2021, og du er interesseret i at være medlem, så indbetal 100
kr. på DASERA-kontoen (reg.nummer 9570 og konto 12657013) og udfyld medlemsformularen på
hjemmesiden, hvis du ikke har gjort det tidligere.
Hvis du tror at nogle af dine kollegaer kunne være interesseret i at indgå i netværket, så spørg dem om de
har fået denne mail, og hvis ikke, så videresend den til dem.
Hvis du gerne vil af denne mailliste, så send en besked til Morten Rask Petersen morten@dasera.dk

Det var alt for denne gang.
Pas på hinanden

Jens Dolin
Formand

