
Se alle arrangementer og
tilmeld dig på unf.dk

ARRANGEMENTS -
OVERSIGT

Velkommen hos UNF - Naturvidenskab for alle!
UNF er en samfundsengagerende forening, der arbejder for alsidig
og vedkommende formidling af naturvidenskab og teknologi. Vi
arbejder for at udbrede kendskabet til og fremme interessen for
naturvidenskab, sundhedsvidenskab og teknologi.

Det gør vi blandt andet ved at afholde en række arrangementer,
der primært henvender sig til elever fra gymnasiale uddannelser.
Dog er alle interesserede mere end velkomne. I løbet af det
kommende skoleår afholder vi ca. 30 foredrag, workshops og
studiebesøg i hovedstaden.

Husk at der altid kan komme nye arrangementer, og at du kan
læse meget mere om vores aktiviteter og reservere pladser til dig
og dine venner på vores hjemmeside.

UNF er primært for unge på gymnasiale uddannelser, elever i 7.-
10- klasse, samt universitetsstuderende, men alle med en sund
naturvidenskabelig nysgerrighed er velkomne. For spørgsmål kan
du kontakte os på kbh@unf.dk eller lyngby@unf.dk.

JANUAR 2023

30.01 Epidemiologi

FEBRUAR 2023

08.02 Fusionsenergi
20.02 Machine learning,

Reinforcement learning og
kontrol

27.02 DIY diabetesbehandling

MARTS 2023

06.03 Forsikringsmatematik og
data

13.03 Machine learning og
statistik i lægevidenskaben

14.03 Komplekse Tal og
Fouriertransformation

15.03 Metaoverflade flad optik
27.03 Atomkraft
29.03 Hvad er Machine Learning?

APRIL 2023

18.04 Kvantekemi
19.04 Lyd og akustik
25.04 Workshop i kvantekemi

MAJ 2023

10.05 Naturvidenskaben i
retfærdighedens tjeneste

AUGUST 2022
23.08 Big Data

SEPTEMBER 2022
07.09 Elektrodynamik
21.09 Mineraler og komplekser
28.09 Kvantemekanik for

begyndere

OKTOBER 2022

04.10 Redoxreaktioner og
oxidationstal

06.10 Oxygen
10.10 Copenhagen Suborbitals
10.10 Topsoe
11.10 Hvordan finder man ud af

hvad man har lavet i lab
12.10 Logik! Logisk tænkning i

filosofi, matematik og
kunstig intelligens

26.10 NUL I MATEMATIK
27.10 Narkotika

NOVEMBER 2022

01.11 Smart Coatings:
Development of Functional
Coatings to Fight Climate
Changes

03.11 Vindmølleteknologi
10.11 CO2 Capture
14.11 DTU Scienceshow
28.11 Stress og hjerneforskning

Adgang og medlemsskab
Der er en række muligheder for, hvordan du kan deltage til vores
arrangementer. Er du gymnasieelev, er der stor sandsynlighed for,
at du har adgang gennem dit gymnasium. Listen over
medlemsgymnasier kan ses på vores hjemmeside.
Studerende ved Københavns Universitet, SCIENCE samt
Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har også gratis adgang til
vores arrangementer.
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Foredrag v/ Saga Steinmann Madsen

Udvikling i Sundhedsteknologi buldrer der ud af og dermed også
mulighederne inden for hjerneforskning. Der er efterhånden mange
metoder til at kigge ind i hjernen, forstå hjernens byggesten og
funktioner og der igennem studere både hjernens virke og sygdomme,
og ikke mindst hvad det vil sige at være menneske i et
hjernevidenskabeligt perspektiv.

Studietur til Topsoe
Kom med når én af Danmarks største videns virksomheder åbner
dørene op og inviterer indenfor.
UNF tager ud til virksomheden Topsoe, der er førende globalt inden for
katalysatorer. Topsoe leverer højteknologiske løsninger med fokus på
at udvikle produkter til at løse miljø- og klimaproblemer. På turen vil du
lære om både hvordan katalysatorer virker og udvikling af deres nye
teknologier.

Foredrag v/ Thomas Olsen

Ud over at have drevet den teknologiske udvikling vi har bevidnet over
det sidste århundrede, har kvantemekanikken givet os en ramme der
på smukkeste vis forklarer den atomets opbygning, kemiske bindinger
og makroskopiske fænomener som for eksempel magnetisme og
ledningsevne. Men kvantemekanikken er fyldt med koncepter der i den
grad udfordrer vores intuition for hvad der foregår og man bliver gang
på gang tvunget til at spørge sig selv om naturen virkelig kan være så
underlig.

Foredrag v/Christian Bech

Har du tit undret dig over hvad sten består af eller er fascineret af de
flotte mineraler. Så er du heldig fordi UNF holder et foredrag om
kemien bag sten og mineraler. Bagefter tager vi over på
Naturhistoriske museum og ser deres store samling af sten og
mineraler.

Weekendarrangement for elever i 7.-10. klasse

UNF Naturfagsweekend er ikke en talentcamp, men er for alle med
interesse og lyst til at lære mere. Der er seks overordnede emner:
biologi, datalogi (programmering), fysik, kemi, matematik og
geoscience. På forløbene vil man støde på laboratorieøvelser,
workshops, opgaveregning og klasseundervisning. Alt undervisningen
er bundet op på et samlet fagligt kompendium, som man også får med
hjem, så det kan også bruges til at fordybe sig endnu mere i forløbet
efter campen.

Stress og hjerneforskning
MANDAG 28. NOVEMBER 2022 KL. 18.00
VIRUM GYMNASIUM

Topsoe
MANDAG 10. OKTOBER 2022 KL. 16.00
HALDOR TOPSØE - NYMØLLEVEJ 85, 2800 KGS.
LYNGBY

Kvantemekanik for begyndere
ONSDAG 28. SEPTEMBER 2022 KL. 18.00
BYGNING 306, DTU

Mineraler og komplekser
ONSDAG 21. SEPTEMBER 2022 KL. 18.00
H.C. ØRSTED INSTITUTET, KU

UNF Naturfagsweekend 2022
Efterår

FRE- TIL SØNDAG 16.-18. SEPT. 2022
NEXT SUKKERTOPPEN GYMNASIUM

VELKOMMEN HOS UNF
Få et indblik i, hvilke spændende
arrangementer du kan deltage i
i UNF København og UNF Lyngby

Livet som frivillig
UNF er ikke bare et vidensfælleskab, men også et sted hvor
man får mange gode venner. Vi ligger I foreningen meget vægt
på, at det skal være hyggeligt, når man laver frivilligt arbejde.
Derfor arrangerer vi sociale begivenheder for de frivillige,
hvilket spænder over alt fra, ølsmagning eller brætspilsaftener
til NASA tur I USA. Der er plads til alle, man behøver ikke være
akademisk orienteret, men skal bare være interesseret I
fællesskabet og/eller naturvidenskaben.

En af de opgaver som de frivillige står for, og nok den vigtigste,
er at arrangere foredrag. Det er faktisk ikke spor svært, det
kræver nærmest kun en ide, om hvad du synes kunne være et
spændende foredrag. Derefter finder du en forsker eller
formidler indenfor feltet, og spørger dem om de kunne tænke
sig at holde et foredrag. I finder en dato, og du skriver et
stykke tekst om foredraget, og så er du næsten færdig. Så skal
man egentlig bare afholde foredraget. Her mødes man ofte
med de andre frivillige inden og spiser aftensmad, på
foreningens regning selvfølgelig.

Er du nysgerrig efter at vide mere, så læs mere her:

På DTU arbejder vi sammen på tværs af fagligheder og kulturer for at skabe 
en bæredygtig forandring i samfundet. Læs mere på dtu.dk/uddannelse 

GØR NOGET 
VED DIN 
VERDEN
Bliv ingeniør på DTU LÆS EN NATURVIDENSKABELIG 

UDDANNELSE PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

 science.ku.dk/ba

MØD OS 
DER BRÆNDER FOR 
NATURVIDENSKAB


