
KONTAKTRÅDSMØDE 2018

INVITATION TIL AAU’S ÅRLIGE KONTAKTRÅDSMØDE 
FOR NORDJYSKE GYMNASIEREKTORER  

PROGRAM 30. NOVEMBER 2018 

12.00 - 12.30 

12.35 - 12.40 

12.40 - 13.25 

13.25 - 13.35 

13.35 - 14.00 

14.00 - 14.20 

Frokost  

Velkomst og præsentation af program 
v. prorektor Inger Askehave

Nyheder fra AAU og universitetsverdenen 
v. rektor Per Michael Johansen og prorektor Inger Askehave

Pause 

Præsentation af Det Humanistiske Fakultet 
v. dekan Henrik Halkier og prodekan for uddannelse Hanne Dauer Keller

Humaniora på AAU handler om, hvad det vil sige at være menneske, hvordan mennesker lærer, interagerer med og forstår 
hinanden og om teknologiske, sproglige og kulturelle sammenhænge i den globale verden. Humaniora på AAU understøtter 
den videre udvikling af menneskers virke i mangfoldige sammenhænge: Erhverv, uddannelse, menneskelig sundhed, sociale 
og kulturelle aktiviteter og udvikler sig i et inspirerende og gensidigt samspil med tidens udfordringer.  

Oplæg v. lektor Charlotte Wegener (Institut for Kommunikation og Psykologi) 
Charlotte Wegener er cand. mag. og lektor i social innovation på Institut for Kommunikation og Psykologi. I sin forskning ar-

   bejder hun sammen med uddannelsesinstitutioner i projekter med fokus på læring, samarbejde og innovation. Hun er især  
optaget af samspillet mellem forskning og praksis og har udviklet begrebet ’Open Writing’. Open Writing er dels et nyt forsk-

   ningsfelt, der sigter mod at gøre forskning mere demokratisk og tilgængelig, og dels en pædagogik, der åbner skriveproces-
   sens ’black box’ for professionelle og studerende/elever.  

14.20 - 14.30 

14.30 - 15.00 

Pause 

Laboratoriebesøg - eLL Design Lab 
eLL’s Design Lab tilbyder et fysisk rum for udforskning og test af digitale artefakter, video-dataindsamling og -analyse 
samt en lille scene, hvor brugsscenarier kan gennemspilles og opleves. Det understøtter samarbejde, vidensdeling og 
design af digitale systemer og programmer med særlig fokus på betydningen af berøring, billeddannelse, følelses-
mæssigt engagement og opbygning af vaner.   

LOKALITET  
Aalborg Universitet 
CREATE (lokale 3.529, niv. 5)  
Rendsburggade 14, 9000 Aalborg 

Koordinator for AAU’s Gymnasiesekretariatet: 
Christina Dellgren Knudsen 
Telefon (mobil): 24 47 00 44 




