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Projektstøtte til 
naturvidenskabelig 

uddannelse og formidling

Projektstøtte til 
matematik 

i naturvidenskab 
og teknologi

Projektstøtte til 
nytænkende 

kommunikation 
og debat 

om naturvidenskab 
og teknologi

Generelt program Tematisk program
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Projektstøtte til naturvidenskabelig 
uddannelse og formidling

PROJEKT-
STØRRELSER

DKK 100.000-6 mio. 
op til 6 års varighed

FORMÅL
Fremme 

naturvidenskabelig 
almendannelse og styrke 

interesse, viden og 
kompetencer inden for 

naturvidenskab og 
teknologi

UDDELING
Op til DKK 

50 mio. 

4

DEADLINE
3. oktober
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NATURVIDENSKABELIG UDDANNELSE
Målgrupper: dagtilbud, grundskoler og 
ungdomsuddannelser

 Metoder, materialer og ressourcer til STEM-
undervisning og science-pædagogik

 Sciencekonkurrencer, talenttilbud mv.
 Udviklingsprojekter til kompetenceløft af lærere 

eller pædagoger
 Naturfagdidaktisk forskning

NATURVIDENSKABELIG FORMIDLING
Målgrupper: børn, unge, familier og den brede 
befolkning

 Aktivitetscentre 
 Sciencemuseer
 Fritidstilbud
 Sommerskoler 
 …

Der kan søges om støtte til projekter inden for 
1) STEM-undervisning, 2) naturfagdidaktisk forskning og 
3) oplevelser med naturvidenskab og teknologi i fritiden

Projektfelt
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Rektor Hanne Hautop
Rosborg Gymnasium 

FORMAND

Direktør 
Desiré Christoffersen

Skive College

Professor Anja C. Andersen
Københavns Universitet

Lektor Jan A. Nielsen
Københavns Universitet

Lektor Jan Sølberg 
Københavns Universitet

Dr. Philos.
Hanne S. Finstad

Forskerfabrikken i Norge

Lektor Thomas D. Andersen 
Københavns Professionshøjskole
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Førsteamanuensis
Sonja M. Mork

Naturfagscenteret, Oslo

Novo Nordisk Fondens
Komite for Naturvidenskabelig 
Uddannelse og Formidling
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Uddelinger i 2018 og forår 2019 –
Bevillingslister
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TEMATISK PROGRAM
Projektstøtte til matematik 
i naturvidenskab og teknologi

PROJEKT-
STØRRELSER

DKK 100.000-6 mio. 
op til 6 års varighed

FORMÅL
Styrke børn og unges 

matematiske og 
naturfaglige 

kompetencer 
på tværs af STEM-

fagene og på langs af 
uddannelseskæden

UDDELING
Op til DKK 

45 mio. 
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DEADLINE
10. 

september
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UDDANNELSE OG FRITID
 Projekter rettet mod dagtilbud, grundskoler og 

ungdomsuddannelser samt fritid
 Udvikling og implementering af metoder, 

materialer og ressourcer
 Konkurrencer, talenttilbud mv. 
 Udviklingsprojekter til kompetenceløft af lærere 

eller pædagoger
 Naturfagdidaktisk forskning

Der kan søges om støtte til projekter, der:
• illustrerer, at matematik bruges til at beskrive fænomener i naturen
• udvikler børn og unges matematiske og naturfaglige kompetencer

• integrerer matematik med naturvidenskab og/eller teknologi

Projektfelt
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EKSEMPLER
 Matematisk modellering i science-eksperimenter
 Matematiske mønstre i naturen
 Matematikbaseret databehandling og simulering
 Model-baserede undersøgelser 
 Mindre børns talforståelse
 Datahåndtering, logik, big data, computational

thinking og kodning
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AD HOC KOMITE 
i tematisk program

Projektstøtte til 
matematik 
i naturvidenskab 
og teknologi

Rektor Hanne Hautop (formand)
Rosborg Gymnasium

Lektor Jan Alexis Nielsen
Institut for Naturfagenes Didaktik

Lektor Thomas Dyreborg Andersen
Københavns Professionshøjskole

Gymnasielærer Kim Vedel Pedersen
Nørre Gymnasium

Lærer Gitte Bailey Hass
Ølstykke Distriksskole
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TEMATISK PROGRAM
Projektstøtte til nytænkende 
kommunikation og debat om 
naturvidenskab og teknologi

PROJEKT-
STØRRELSER

DKK 100.000-6 mio. 
op til 6 års varighed

FORMÅL
Bidrage til engagement 

og interesse i 
naturvidenskab og 

teknologi samt 
facilitere en kvalificeret 

offentlig debat om 
naturvidenskabelige 

emner

UDDELING
Op til DKK 

30 mio. 
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DEADLINE
10. 

september
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KOMMUNIKATION OG DEBAT
Nyskabende kommunikationsplatforme, events og samarbejder, der
 bidrager til inspiration og engagement i naturvidenskabelige 

emner
 skaber opmærksomhed om samfundsrelevante problemstillinger 

inden for naturvidenskabelig forskning, sundhed, 
teknologiudvikling, energiproduktion, klima og bæredygtighed

 faciliterer offentlig, faktabaseret og kritisk debat om 
naturvidenskab og teknologi

 modvirker ”fake news” og øger udbredelsen af pålidelige kilder til 
naturvidenskabelig viden

Der kan søges om støtte til projekter, der 
på kreativ og engagerende vis kommunikerer naturvidenskab og teknologi til 
ikke-videnskabelige målgrupper (børn, unge og/eller den brede befolkning)

Projektfelt
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EKSEMPLER
 Videnskabsjournalistik
 TV- og dokumentarproduktioner
 Podcasts
 Animationsvideoer
 Kommunikation via sociale medier
 Foredrag eller debatarrangementer
 Teater, festivaler mv.
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AD HOC KOMITE 
i tematisk program

Projektstøtte til 
nytænkende 
kommunikation 
og debat om 
naturvidenskab 
og teknologi

Professor Anja Cetti Andersen 
(formand), Københavns Universitet

Professor Minik Thorleif Rosing,
Københavns Universitet

Forfatter og redaktør Peter Hesseldahl,
Ugebrevet Mandag Morgen

Senior Advisor Mike Rulis,
Mikerulis.com

Journalist og forfatter Gunver Lystbæk 
Vestergård, Weekendavisen
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Krav til projekter 
og ansøgere
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Krav til projekter

Projektet skal være almennyttigt.

Projektet kan være et selvstændigt, 
afgrænset projekt.

Projektet kan også være en del af et større 
projekt, som støttes af andre partnere.

Projekter, der 
emnemæssigt 
falder inden for de 
to tematiske 
opslag, er ikke 
inkluderet i det 
generelle opslag.
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Hvem kan søge?

Man kan kun være 
hovedansøger på én 
ansøgning i 
ansøgningsrunden.

Ansøger skal: 

 beskæftige sig med naturvidenskabelig 
uddannelse og/eller formidling i det 
danske rigsfællesskab

 i bevillingsperioden være leder eller 
projektansvarlig for projektet

 være forankret i en offentlig institution 
og/eller almennyttig organisation



PagePage

Page

Udformning af 
ansøgning
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Ansøgninger indsendes via Novo Nordisk Fondens ansøgningssystem -
NORMA

Hvordan søger man?

ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE:
• Information om ansøger samt evt. medansøgere og samarbejdspartnere 
• Kort resumé af projektet (max 2.000 anslag)
• Projektbeskrivelse (max 20.000 anslag)
• Budget

SPROG
Ansøgninger skal skrives på dansk eller engelsk
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• Formål
• Baggrund
• Projektmetode og -plan

- Aktiviteter i projektet
• Evaluering

- Projektets succeskriterier og forventet udbytte
• Vidensdeling og forankring

NB - Projektet skal være beskrevet i dette felt,  
ikke i vedhæftede bilag.

Indhold i en projektbeskrivelse

19
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Adressér evalueringskriterierne

• Projektets overensstemmelse med opslagets formål

• Ansøgers og ansøgerinstitutions kvalifikationer og kapacitet

• Projektets faglige kvalitet

• Relevans og vigtighed af det foreslåede projekt

• Projektets plan, metode og gennemførlighed, herunder plan for evaluering og vidensdeling

• Forventet udbytte hos målgruppen og i form af vidensopsamling

• Eventuelle medansøgeres/samarbejdspartneres kvalifikationer og kapacitet

• Hvor relevant: forankring, originalitet, skalerbarhed og muligheder for national udbredelse

• Hvor relevant: Forskningshøjde og forskningsmiljø
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Budget

MAN KAN IKKE SØGE OM STØTTE TIL:
• Kommercielle formål
• Bygninger
• Overhead

MAN KAN SØGE OM STØTTE TIL:
• Løn
• Drift
• Formidling
• Evaluering
• Adm. bidrag (op til 5 pct.)
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Vikardækning af undervisere og pædagoger

Kan man søge om løn til vikardækning?
• JA: til vikardækning eller frikøb af pædagog- og lærerkræfter til 

udvikling og/eller deltagelse i projekter.
• NEJ: ikke til vikardækning for lærere og pædagoger, som skal på kursus 

med mindre kurset er en del af projektet.
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Løn til forskere

Kan der søges om løn til forskere?
• NEJ: ikke fastansatte forskere i tidsubegrænsede stillinger på 

universiteter og professionshøjskoler.
• JA: til vikardækning for den tid, de bruger i projektet, hvis det rækker 

ud over deres stillingsbeskrivelse.
• JA: fastansatte forskere kan søge om løn til andre ikke-fastansatte 

forskningsmedarbejdere, der bliver ansat i projektet.
• JA: man kan søge om forskningsstipendium i op til 2 år, hvis man har 

ph.d.-grad (eller tilsvarende) og husningstilsagn, men kan så ikke 
samtidig være ansvarlig for et forskningsprojekt.
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Eksempler på budgetposter i NORMA
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Budgetpost Description Value (DKK)

Salary – main applicant Projektleder (1 årsværk) og projektmedarbejdere (2 årsværk): Udvikling og 
afholdelse af masterclass og workshops 1.511.442

Subcontractor cost Grafisk design af hjemmeside. Ekstern leverandør. Tilbud vedlagt 35.000

Salary – substitute Frikøb af 5 gymnasielærere (75 timer per lærer til 300 kr. per time). 
Samarbejdspartnere. 112.500

Salary – substitute Vikardækning for 120 deltagende lærere under 2 dages workshop 345.143

Direct administrative 
expenses

Personaleadministration, regnskab og revision (samlet 
administrationsbidrag op til 5% af samlet ansøgt beløb) 29.575

Operating expenses Indkøb af planter og kemikalier til laboratorieforsøg 35.000

Operating expenses Kontorartikler, telefon, digitale licenser, mødeforplejning 13.000

Equipment Vernier sensorer til måling af temperatur, tryk og CO2 (hovedansøgers 
organisation) 38.567

Event 1-dags masterclass for 24 udskolingselever. Transport, forplejning, 
materialer 52.000

Conferences Konferencedeltagelse for 3 personer i Norden. Rejse, ophold og 
deltagergebyr. 20.000
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Ansøgningsproces efterår 2019

21. juni / 
3. september
Ansøgningssystemet 
åbner

Oktober - November
De tre komiteer 
evaluerer 
ansøgningerne

November/
December
Ansøgere får svar 
på ansøgningerne

1. december 2019 / 
1. januar 2020
Tidligste 
projektstart

10. september /
3. oktober kl. 14.00
Deadline for 
ansøgninger
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Teamet Uddannelse og Formidling i NNF

Bente Guldbrandsen
Project Officer

Maj Leth-Espensen
Senior Project Officer

Rikke Ilona Ustrup 
Administrator

Clarissa Løkkegaard
Administrator

Berith Bjørnholm
Senior Programme Manager

Charlotte Drusebjerg
Administrator


	Informationsmøde om støtte til  �naturvidenskabelig uddannelse og formidling��
	Efterårets tre opslag
	Slide Number 3
	Projektstøtte til naturvidenskabelig �uddannelse og formidling
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Uddelinger i 2018 og forår 2019 – �Bevillingslister�
	TEMATISK PROGRAM�Projektstøtte til matematik �i naturvidenskab og teknologi
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	TEMATISK PROGRAM�Projektstøtte til nytænkende �kommunikation og debat om �naturvidenskab og teknologi
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Krav til projekter og ansøgere
	Krav til projekter�
	Hvem kan søge?��
	Udformning af ansøgning
	Hvordan søger man?
	Slide Number 19
	Adressér evalueringskriterierne
	Budget�
	Vikardækning af undervisere og pædagoger
	Løn til forskere
	Eksempler på budgetposter i NORMA
	Ansøgningsproces efterår 2019
	Teamet Uddannelse og Formidling i NNF

