
DASERA nyhedsbrev 20. september 2022 

Kære kollega 

Denne mail er rettet mod DASERA-medlemmer og andre, der er engageret i naturfagsdidaktisk 

forskning i Danmark. 

I sidste nyhedsbrev fra 4. april 2022 blev både DASERA-konferencen 2022 og DASERA-

forskerseminaret 2022 annonceret, så nedenfor er blot et kort resumé af begge.  

 

DASERA-konferencen 2022 og generalforsamlingen i tilknytning hertil 
Årets DASERA-konference arrangeres af UCN med Jette Reuss Schmidt som tovholder, og den 

afholdes torsdag den 6. oktober 2022 på UCN i Aalborg.  

Det overordnede tema for konferencen er: Transfer mellem uddannelsessektoren og de uformelle 

læringsmiljøer – erfaringer fra forskning og praksis. 

 

Programmet kan ses på DASERA-hjemmesiden – tilmeldingsfristen er 22. september 2022. 

I umiddelbar tilknytning til konferencen afholdes DASERA-generalforsamlingen kl. 16.20-17.00.  

DASERA generalforsamling 2022 
Hermed opfølgning på den indvarslede Generalforsamling den 6. oktober 2022, kl. 16.20-17.00 på 

UCN i Aalborg med følgende dagsorden: 

    Valg af dirigent 

    Godkendelse af dagsorden 

    Formandens beretning 

    DASERAs strategi og arbejde 

    Indkomne forslag 

    Valg af revisor og evt. bestyrelsesmedlemmer 

    Regnskab og budget 

    Evt. 

Der skal vælges to suppleanter. Thomas Ziegler Larsen fra Skoletjenesten er villigtil at blive valgt. 

Hvis du er interesseret, så kan du gerne kontakte Jens for oplysninger.  

Medlemsforslag der ønskes til afstemning skal være mailet til formanden senest 2 uger før 

generalforsamlingen. 

DASERA-forskerseminarrækken 
Forskerseminarrækken afholder sit andet seminar mandag-tirsdag den 7.-8. november 2022 i Vejle.  
 
Det første seminar blev afholdt med temaet er ’Kompetencer og dannelse i naturfagene’ og det 
samlede 44 deltagere, som fik lyttet, snakket og reflekteret over temaet. Oplæggene blev video-
optaget og lagt på hjemmesiden, hvor de kan ses indtil videre. 
 
Det andet seminar har temaet ’Evaluering’. Også her vil alle oplæg blive videofilmet og lagt på 
hjemmesiden. Bestyrelsen har nedsat en planlægningsgruppe med Morten Rask Petersen 
(mrpe@ucl.dk) som hovedansvarlig.  
 

mailto:mrpe@ucl.dk


Big Bang-konferencen 2023 
afholdes d. 22.-23. marts 2023 i Odense Congress Center, og du kan inden den 30. september 2022 

ansøge om at blive oplægsholder. Det sker på dette link: 

https://bigbangkonferencen.dk/oplaegsholder/. 

Du kan ansøge om et mundtligt oplæg, en workshop eller en paneldebat inden for et af de 11 spor. 

DASERA er sammen med Institut for Naturfagenes Didaktik arrangør af Spor 1: DIDAKTISK 

FORSKNING FOR PRAKSIS. Så har du nogle forskningsresultater eller nogle spændende 

forskningsspørgsmål, du gerne vil diskutere med ligesindede, så udfyld formularen. 

For øvrigt kan man tilmelde sig som deltager allerede 1. december. 

Hjemmesiden 
Som du måske har opdaget, så vil rigtig megen information fremover blive lagt på hjemmesiden og vi 

vil også forsøge at samle arrangementer og oplysninger af fælles interesse. Hvis du har sådanne, så 

mail dem til Morten mrpe@ucl.dk. 

Kontingent og medlemskab 
Forny dit medlemskab ved at indbetale 100 kr. på DASERA-kontoen (reg.nummer 9570 og konto 

12657013). Skriv blot dit navn i ’Til modtager’-feltet og udfyld kun medlemsformularen, hvis du har 

ændret status (fx mail, tlf.nr., arbejdsplads).  

Hvis du er interesseret i at være medlem, så indbetal 100 kr. på DASERA-kontoen (reg.nummer 9570 

og konto 12657013) og udfyld medlemsformularen. 

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 – og deres mail til nimu@kp.dk. 

Hvis du gerne vil af denne mailliste, så send en besked til nimu@kp.dk. 

 

Det var alt for denne gang. 

Jens Dolin 

Formand for DASERA 
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