
 

 

Kender du en grundskolelærer, som har evnen til at formidle 

naturvidenskab på en levende, inspirerende og fornem måde? 

Så har du/skolen en kandidat til modtagelse af H. C. Ørsted Medaljen 

for fornem formidling af naturvidenskab i grundskolen! 

Du har mulighed for at indstille en lærer/formidler inden for naturfagene 

i grundskolen, der 

• er engageret, idérig og besidder viden på et højt fagligt niveau 

• underviser varieret, inspirerende og med inddragelse af 

praktiske aktiviteter 

• løfter elevernes faglige niveau med sin engagerede 

undervisning 

• øger elevernes interesse for naturvidenskab og teknik 

• er en rollemodel for naturfagsundervisningen 

 

Læreren/formidleren må gerne gøre en forskel på lokalt, 

regionalt eller nationalt niveau.  

 

Selskabet for Naturlærens Udbredelse har sat fokus på den vigtige 

formidling i grundskolen og uddeler i disse år en serie H.C. Ørsted 

Medaljer til inspirerende grundskolelærere og formidlere i grundskolen 

inden for Selskabets fagkreds. 

Indstilling til modtagelse af H.C. Ørsted Medaljen 2019 skal stiles til 

SNU’s direktion og senest den 01 februar 2019 mailes til: 

snu@naturvidenskab.net. Indstillingerne skal naturligvis begrundes - 

gerne fra flere sider og gerne med konkrete eksempler på lærerens virke. 
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Selskabet for Naturlærens Udbredelse afholder hvert år 

10 - 11 offentlige foredrag inden for den nyeste 

naturvidenskabelige forskning med fokus på fysik og kemi.  

 

Foredragene bliver holdt af de videnskabsfolk, som netop nu 

er mest i fokus. Selskabet har med sine næsten 200 års 

historie sjældent vanskeligt ved at få selv de allervarmeste 

navne til at møde op og holde foredrag, som efterfølges med 

spørgsmål fra tilhørerne med en levende debat som resultat. 

 

Der er gratis adgang til foredragene. 

 

Selskabet for Naturlærens Udbredelse har således i næsten 

200 år arbejdet for at fremme den naturvidenskabelige og 

tekniske formidling, og har i en årrække uddelt medaljer til 

dygtige videnskabsjournalister og andre fremtrædende 

formidlere af naturvidenskab til den brede offentlighed. 

 
 

SNU’s postadresse: 

c/o DTU Compute  

att. Dorte Olesen 

Richard Petersens Plads, bygning 324 

2800 Kongens Lyngby 

 

www.naturvidenskab.net 

www.facebook.com/SNU1824 
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