
 

Beskrivelse af et opstartsforløb 
 

Der har været en efterspørgsel på en beskrivelse af hvordan man kan starte Projekt Forskerspirer op på sin 

skole. Jeg vil gerne understrege at det er op til den enkelte koordinator og skole at bestemme hvordan man 

vil organisere sig. Derfor skal forslagene opfattes som inspiration. 

1. Generel information til hele skolen/hele årgangen (2.g/1.hf) 

Dette foregår ofte ved en fællessamling/morgensamling og består af en kort introduktion til 

projektet og en invitation til et informationsmøde – evt. med brug af film om Projekt Forskerspirer, 

der ligger på hjemmesiden. 

 

2. Informationsmøde 

Jeg vil anbefale at holde et møde for alle interesserede elever, der har en motivation for at deltage 

og at bede lærerne om at anbefale relevante elever at møde op til informationsmødet. Lærernes 

hjælp til udvælge relevante elever kan ske i klasseteams eller andre fora. Det er meget forskelligt 

hvilke retningslinjer skolerne har for elevers deltagelse i talentudviklingsprogrammer, og jeres 

arbejde med at rekruttere deltagere skal selvfølgelig afspejle dette.  

Til dette møde kan man vise en film om Projekt Forskerspire (ca. 10 min), der ligger for forsiden 

(www.forskerspirer.ku.dk) og denne præsentation, som man selvfølgelig kan tilrette efter behov. 

 

3. Idégenerering 

For de elever, der ønsker at tilmelde sig Projekt Forskerspirer kan det være en god idé at planlægge 

et møde, hvor de kan fremlægge deres idéer til forskningsprojekter for hinanden og der igennem 

bruge hinanden til at udvikle deres idéer. Til dette møde kan man overveje at bruge øvelsen 

cirkelbrainstorm (Se beskrivelsen af cirkelbrainstorm i dokumentet Idékatalog til møder). 

 

4. Afklarende samtale 

Nogle koordinatorer beder om en ansøgning fra deltagerne for at godkende deres deltagelse. Man 

kan spørge ind til deres motivation for at deltage og deres forventninger til arbejdsbelastningen og 

hvordan de vil håndtere den ift. deres skolegang, fritidsjob, venner og fritidsinteresser 

 

5. Indsendelse af projektbeskrivelse og tilmelding til Københavnermødet 

Det kan være en god idé at mødes med eleverne, for at de kan tilmelde sig Projekt Forskerspirer. 

Tilmelding foregår gennem en formular på hjemmesiden. I tilmeldingsperioden kan man finde den 

øverst til højre på forsiden af Forskerspirer.ku.dk og linket sende ud til alle koordinatorer. Når de 

tilmelder sig projektet skal eleverne oploade deres projektbeskrivelse og tilmelde sig til 

Københavnermødet. 

Koordinatorer kan også tilmelde sig Københavnermødet, men det sker gennem en anden 

tilmeldingsblanket. 
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