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Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) tildeler den 4. december 2017
H.C. Ørsted Medaljen i bronze for fremragende formidling af naturvidenskab
til lektor Bjarning Christian Grøn, Viborg Katedralskole.
Arrangementet begynder kl. 19.30 med et foredrag om Citizen Science:
grænsefladen mellem menneskelig og kunstig intelligens ved lektor Jacob
Sherson, Aarhus Universitet, og kl. 20.30 finder selve uddelingen sted på
H.C. Ørsted Instituttet, Auditorium 1, Universitetsparken 5, 2100 København
Ø. Efter uddelingen er der reception.

Om medaljemodtageren:
Lektor Bjarning Christian Grøn, har siden 1973 været ansat på Viborg Katedralskole, hvor
han med stor passion har undervist i sine fag fysik, matematik og astronomi, det sidstnævnte
blev indført på skolen på hans initiativ. Hans høje faglighed og store iderigdom samt
hjælpsomme tilgang gør, at han er værdsat af såvel elever som kolleger, og han er en
naturlig mentor for yngre kolleger. I sin undervisning tager Bjarning Grøn ofte udgangspunkt
i elevernes interesser og nysgerrighed, og han sætter fokus på at vise eleverne, hvordan
fysik og astronomi anvendes udenfor i ’den virkelige verden’, ligesom han ofte inddrager
eksterne partnere i sin undervisning.
Hans evne til at motivere gælder ikke blot de naturvidenskabeligt interesserede elever. Han
har blik for, at interessen for naturvidenskab skal vækkes tidligt og har igennem mange år
arrangeret særlige brobygningsaktiviteter for kommunens grundskoleklasser.
Han er meget optaget af de naturvidenskabelige fags samarbejde med andre fag og af
brobygning til de videregående uddannelser. Han har en fantastisk evne til at tænke både på
langs og på tværs i uddannelsessystemet.
Ud over undervisningen har Bjarning Grøn bidraget væsentligt til at udbrede naturvidenskab
på lokalt, regionalt og nationalt plan. Han har været initiativtager og deltager i en lang række
projektgrupper, fokusgrupper, udviklingsindsatser og udvalg. Fra den lange liste over hans
deltagelse i projekter kan nævnes
●
●
●
●
●

Tværfaglige lærerkurser i mange forskellige sammenhænge således også på
Energimuseet i samarbejde med en historiker.
Lærerkurser i Fysiklærerforeningens regi, bl.a. til Island og Rom.
Stjerneaftener på Katedralskolen med foredrag og observationer
Lærerbogsforfatter og fagredaktør på en lang række fagbøger, den seneste er
Naturvidenskabens Verden – Grundforløbet i NV, 2017.
Samarbejde med Rikke May Kristthorsson om en bog om Niels Bohr.

●

Deltager i innovationsprojekt i regionalt regi med erhvervsvirksomheder og
institutioner.

Endelig har Bjarning Grøn deltaget i udviklingsarbejde under Danske Science Gymnasier, og
han har i en årrække fungeret som konsulent for VIA Center for Undervisningsmidler.

For mere information om medaljemodtageren, ceremonien og Selskabet for Naturlærens
Udbredelse, kontakt venligst Selskabets præsident Dorte Olesen, telefon 29 92 63 00 eller
doole@dtu.dk eller se videre på SNUs facebook side, www.facebook.com/SNU1824
Om Selskabet:
Selskabet for Naturlærens Udbredelse – i daglig tale kaldet SNU – blev stiftet af H.C. Ørsted
i 1824. Efter en større udlandsrejse så han et behov for også i Danmark at have et selskab,
hvor alle kunne komme og høre om de nyeste landvindinger inden for fysik og kemi – og
disse fags potentielle betydning for næringslivet. Han gav sig derfor til at holde
forelæsninger, hvor alle havde adgang. Det blev bl.a. udnyttet af bryggerfamilien Jacobsen,
og på den måde var SNU med til at danne grundlag for Carlsbergs position på forkant i
tiden. Her næsten 200 år efter er SNU stadig et samlingspunkt, hvor fremtrædende forskere
formidler den nyeste viden, ofte på tværs af traditionelle faggrænser.

Om H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende gymnasielærere:
Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har fra 2012 sat fokus på den vigtige
formidling i gymnasiet ved en årlig uddeling H.C. Ørsted Medaljen i bronze til inspirerende
gymnasielærere og fremragende formidlere i den gymnasiale verden inden for Selskabets
fagkreds.
En inspirerende gymnasielærer i naturvidenskab kan være afgørende for, om en elev bliver
interesseret og får en god indgang til at forstå den naturvidenskabelige og tekniske
omverden. Det kan for mange også være en motiverende faktor i forbindelse med studievalg
og vigtigt for, om man tør gå videre med en uddannelse, der kræver indsigt på det
naturvidenskabelige eller tekniske felt.
Tildelingen i 2017 sker på baggrund af indstillinger fra gymnasierektorer og elevråd over
hele Danmark, som er blevet bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg bestående af fhv.
rektor Hans Lindemann, Metropolitanskolen, fhv. rektor Jannik Johansen, Frederiksberg
Gymnasium, rektor Jette Rygaard Poulsen, Vesthimmerlands Gymnasium, studielektor Per
Dal Jensen, direktør Søren Damgaard, og direktør Ole Mørk Lauridsen, Teracom, samt
Jeppe Willads Petersen, UNF.

I 2012 blev medaljen uddelt til rektor Jannik Johansen, Frederiksberg Gymnasium, i 2013 til
lektor Niels Hartling, Birkerød Statsskole samt lektor Peter Arnborg Videsen, Viborg
Gymnasium og HF, i 2014 til lektor Pia Gommesen, Faaborg Gymnasium og i 2015 til lektor
Henrik Parbo, Aarhus Katedralskole. Sidste år tildeltes medaljen lektor Martin Frøhling
Jensen, Næstved Gymnasium og HF.

