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Hvad synes I?



Polarforskerdag 
hidtil

 Tidligere 

 Dansk konference om dansk 
polarforskning for forskere i 
Danmark – siden 1990’erne 
under forskellige titler.

 Sidste Polarforskerdag i 
Danmark december 2018 –
ikke mere finansiering fra den 
danske stat.

 Ca. 100 deltagere, heriblandt 
en lille andel fra Grønland. 

 Arrangører AAU Arctic + 
Greenland Perspective



Arrangørgruppe 
2019

Arrangørgruppe 2020 ??



Målsætning

 I: Vores fælles konference!

 II: Skabe en fælles grønlandsk 
platform for fremvise og 
fremme grønlandsk forskning  
og styrke det grønlandske 
forskningsmiljø samt 
vekselvirkningen mellem 
institutioner & forskning og 
samfund til gavn for det 
grønlandske samfund.

 III: Bindeled mellem 
Grønlandsk forskning & 
forskning i Grønland (med 
vores venner og 
internationale 
samarbejdspartnere).



Koncept

 1 uge (ca.) med forskningsrelaterede aktiviteter

 Sammenskudsgilde – ikke kun 1 arrangør

 Tema for Polarforskerdag – inddrages i workshops

 Finansiering overordnet af #PoFo2019 – uafklaret…

 Deltagergebyr ? + 200 kr. (afslutningsmiddag)



Greenland Week
of Science

Søn 1. dec Man 2. dec Tir 3. dec Ons 4. dec Tor 5. dec
Inddrag 

weekend?

1. Søndag i 
advent

Æbleskiver og 
Glögg?

Kulturel aktivitet

Formidling

Film

Individuelle aktiviteter 

Workshops/seminarer/
Møder/Citizen Science

Andre typer arrangementer
Receptioner

Kultur
Networking
PhD-kursus
Temadage

(Også bruge perioden op til)

Konference 

Polarforsker-
dag 2019

Middag

Formidlingsdag

Foredrag

+

Posters



Workshops
Seminarer
Møder
Citizen Science

 Faglige arrangementer i tilgift til Polarforskerdag

 Arrangeret/finansieret af institutioner/forskere/organisationer etc.

 Skal have et forskningsmæssigt indhold (eller relateret)

 Vil (måske) blive bedt om at besvare et par bonus-spørgsmål ud 
over workshop-emnet

 ”Hvordan connecter I community med jeres science?”
 Kunne handle om participatory approach og co-produktion.

 Kan også være formidlende, engagerende ift. borgere mm.

 Kan være netværksmøder, arbejdsgruppemøder, udenlandske 
delegationer el.lign.



Workshops
- Et par eksempler





Budget

Udgifter 150 pax

Eksempel på udgifter til Forskningskonference
Konferencested á 525 kr per person (150 pax) 78.750
Sponsorat af 30 grønlandske studerende 15.750
Øvrige lokaler og udstyr 30.000
Afslutningsmiddag á 400 kr per person (150 pax) 60.000
Tolkning DK/GRL UK/GRL DK/UK 30.000
Tolkeudstyr 15.000
Tryksager 25.000

Offentlige foredrag lokaler 10.000
Tolkning UK/GRL DK/GRL 30.000
Tolkeudstyr 15.000

Annoncering offentligt 20.000
Leje af bus mellem Universitet og Katuaq 5.000
I alt 334.500



Hvordan kan 
jeg bidrage?

Workshop

Oplægsholder

Funding

Sponsorat

Arrangør

2020/2021

Udvalg



Udvalg

 Formidlingsdag
Sparrer med arrangør om indhold/format på Formidlingsdag 5. 
december

 Funding/Sponsorater (måske flerårige aftaler)
Hvordan får vi det finansieret – også fremadrettet?

 Kommunikation
Hvem har gode erfaringer med hvordan vi laver en god plan for 
hvad vi kommunikerer og hvornår og hvordan?

 Workshop
Kontaktpunkt for workshops, koordination af information til og fra 
workshops

 ”Velkomst”
Præbooking af værelser, flybilletpakker, andre ting, der kan give 
værdi eller højne oplevelsen?



Qujanaq!

Tak for i dag!!
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