
   
 
Er du vores nye medarbejder? 

Geo- og Bio Science Center Syd er et projekt, hvis mål er at øge interessen for natur og naturvidenskab ved at flytte 
undervisningen ud af klasseværelserne, ud i naturen. Ved 1-dages forløb foregår al undervisning i naturen, ved 2-3 
dages camps kan modelforsøg mm evt. foregå i laboratoriet før eller efter turen i felten, men langt størstedelen af den 
undervisning, vi tilbyder, foregår som sagt ude. 

Målgruppen er elever fra 7. klasse til 3.g inden for alle de naturvidenskabelige fag, samt undervisere, der ønsker 
inspiration til at bruge naturen i deres egen undervisning.  

Vi er geografisk placeret på Faaborg Gymnasium, og undervisningen foregår i Svanninge Bakker, Svanninge Bjerge, ved 
kysten, ved Sundsøen lige uden for gymnasiet, eller hvor det nu er relevant - alt efter tema og vejrforhold. 

Projektet er pt økonomisk finansieret af Novo Nordisk Fonden, og vi har været så heldige at få en ny bevilling samme 
sted med opstart pr 1/7 2023. Og i den nye projektperiode ønsker vi at udvide medarbejdergruppen med en 
underviser der: 

- Er nytænkende og kreativ, og kan se muligheder frem for begrænsninger ved at undervise i naturen 
- Har lyst til at undervise i felten, også når det regner 
- Har eller er i gang med en universitetsuddannelse, helst inden for fagene matematik og fysik 
- Har flair for at undervise og er god til at formidle i naturen 

Arbejdsopgaverne består af 

- Udvikling af undervisningsmateriale, der dækker områder af lærerplanerne på både grundskole- og 
gymnasieniveau. Det gælder såvel kernestof som kompetencer 

- Strukturering og planlægning af 1-3-dages undervisningsforløb i samarbejde med de besøgende undervisere 
- Undervisning af elever fra 7. klasse til 3.g A-niveau på 1-3 dages forløb. Primært i felten. Ved flerdages forløb 

overnatter man på gymnasiet sammen med de besøgende elever og lærere. Overnatningen foregår i klasse- 
og mødelokaler eller telte. 

- Undervisning af undervisere og kommende undervisere i at bruge naturen 
- Koordinering og praktik sammen med resten af projektgruppen 

Vi tilbyder 

- Faaborg Gymnasium som arbejdsplads.En hyggelig lille skole med 25-30 ansatte og et godt sammenhold 
- Et tæt samarbejde i projektgruppen, som kommer til at bestå af 3 personer 
- 600 timer årligt til i en (foreløbig) fireårig projektperiode. Langt størstedelen af undervisningsforløbene ligger 

august-oktober og april-juni, men hvordan timerne skal fordeles på året er ikke fastlagt 
- Samarbejde med projektets andre partnere som er SDU, Naturama, Øhavsmuseet, Geopark Det Sydfynske 

Øhav og Brobyskolerne, afdeling Pontoppidan 

Se mere om GeoBio på vores hjemmeside www.geobio.dk eller på  Geo & Bio ScienceCenter Syd | Faaborg | Facebook 

Er der spørgsmål, så tøv ikke med at ringe eller skrive. Ansøgningsfrist: 15.2.2023 

Vi ser frem til at høre fra dig   

Med venlig hilsen 

Pia Halkjær Gommesen, projektleder 

Mail: pg@faaborg-gym.dk  Telefon: 20131173 


