
Videnskaben på Besøg

 En god oplevelse 
for alle
Oplægsholderne i Videnskaben på Besøg 
er frivillige og ulønnede. Tag derfor imod 
oplægsholderen som en gæst, der ligesom 
du selv er fascineret af naturvidenskab.  

Det er vigtigt, at både du, dine elever og 
oplægsholderen får en god oplevelse med 
Videnskaben på Besøg. Grundlaget for en 
god oplevelse for alle er klare aftaler og 
forventningsafstemning. 

Udfyld skemaet på bagsiden og I er klar til et godt 
samarbejde.

Det er lærerens* ansvar at
• få aftaler og forventninger afstemt i god tid inden 

oplægget
• forberede eleverne på, at I får en gæst, hvad 

emnet for oplægget er og hjælpe dem med at 
forberede nogle spørgsmål

• oplægsholderen får hjælp med IT mm.
• byde velkommen
• være til stede under hele foredraget
• hjælpe med at igangsætte dialog 
• tage sig af urolige elever
• afslutte og sige farvel
• der bliver udbetalt transportrefusion til 

oplægsholderen

Det er oplægsholderens 
ansvar at
• bidrage til at få aftaler og forventninger afstemt i 

god tid inden oplægget
• møde velforberedt og i god tid
• afregne transportudgifter kort efter oplægget

Transport 
Skolen skal dække oplægsholderens udgifter til 
transport: bus, tog eller bil. Særlige aftaler om taxa, 
overnatning mm. kan indgås, hvis begge parter er 
indforstået.

Lav eller høj takst: Der er forskellige retningslinjer for 
afregning af kørsel i egen bil til lav eller høj takst på 
forskellige skoler (kommuner). Det er den aktuelle 
skoles (kommunes) retningslinjer, der gælder. 

NB: Astra sender en lille gave til 
oplægsholderen, du er derfor ikke 
forpligtet til at give gaver.

* Er du koordinator af flere ViB-bestillinger 
på din skole, er du ansvarlig for, at en 
anden lærer løser disse opgaver og at der 
bliver lavet aftaler i forbindelse med alle 
oplæg.

naturvidenskabsfestival.dk/besøg

Til læreren*

http://naturvidenskabsfestival.dk/besøg


Aftale om oplægget

Oplægsholder

Dato Kl.

Adresse

Telefonnummer (til brug for forsinkelse eller aflysning på dagen)

Mødetid og -sted

  tager imod oplægsholderen 

kl.  på/ved/i

AV-midler og andet udstyr

Formen på oplægget

Roller

Lokale, stoleopstilling m.m.

Antal elever

Eleverne kender disse faglige nøglebegreber, der relaterer sig til emnet for oplægget

Transportrefusion

Andre aftaler

Aftaler og forventningsafstemning
Send en kopi eller et billede af aftalen til oplægsholderen.

naturvidenskabsfestival.dk/besøg

http://naturvidenskabsfestival.dk/besøg

