Greenland Week of Science – forskningsaktiviteter og konference første uge i december 2019.
Den første uge i december afholdes for første gang Greenland Week of Science samt
forskningskonferencen Polarforskerdag i Nuuk. Vi håber i den forbindelse på, at kunne forankre disse tværvidenskabelige arrangementer bredt i det grønlandske forskningsmiljø og blandt institutioner og
forskningsrelaterede organisationer.
Polarforskerdagen har traditionelt og i omkring 20 år været en dansk konference om dansk forskning
bedrevet i Grønland, og da den blev afholdt sidste gang i december 2018, har vi valgt at ”hjemtage”
konferencen til Nuuk, og udvikle den til en grønlandsk forskningskonference med udgangspunkt i det
grønlandske forskningsmiljø og samfund med deltagelse af partnere og interessenter udefra.
Da en 1-dagskonference måske kan blive for ”slank” ift. også at tiltrække gæster udefra, og da det
grønlandske forskningsmiljø har meget at byde på indenfor mange discipliner, der kan være svære at
opfange alle sammen på en enkelt konferencedag og da det samtidigt kan tjene som en god platform for
forskningsformidling og networking, breder vi eventet ud på ca. en uges aktiviteter, der skal omkranse 1dags konferencen med workshops, seminarer, formidlingsaktiviteter og netværksaktiviteter.
For at kunne gøre dette, har vi brug for alle gode kræfter.
Arrangørgruppen bag arrangerer Polarforskerdags-konferencen onsdag d. 4. december og en
formidlingsdag torsdag d. 5. december, og det er således vores håb, at andre vil tage det på sig at
arrangere, invitere og finansiere workshops og seminarer i randen af Polarforskerdagen (fx d. 2 & 3.
december).
Vi mener, at det er en god tid at lave en bred forskningskonference herhjemme og få skabt fokus på de
mange gode tiltag og kompetencer, som vores forskningsmiljø har at byde på. Og, vi har fået flere positive
tilkendegivelser på vores indledende sonderinger i forhold til at få arrangeret fagligt interessante seminarer
og workshops for på den måde at bidrage til en spændende række af forskningsrelaterede aktiviteter, som
er relevante og tiltrækkende ikke mindst for os selv og det grønlandske samfund, men i høj grad også for de
aktuelle og potentielle samarbejdspartnere der findes udenfor Grønland. Såfremt der allerede er planer om
at samle samarbejdspartnere til faste møder eller lignende, så kunne det sikkert også med fordel overvejes
at lægges i tilknytning til konferencen for at bidrage til den samlede oplevelse.
Det er vores håb, at Greenland Week of Science og Polarforskerdag kan udvikle sig til en fast begivenhed,
der kan forene og trække på alle gode kræfter i det grønlandske forskningsmiljø. Vi har mulighed for at
skabe en platform, hvor vi kan mødes med vores kollegaer og samarbejdspartnere internt i landet og med
eksterne partnere ligeså, og udveksle viden, tanker, udfordringer og idéer, der kan bidrage til at forme
forskningen og forskningsmiljøet herhjemme i årene fremover.
Arrangørgruppen i år består af Greenland Perspective, Ilisimatusarfik, Kommuneqarfik Sermersooq og AAU
Arctic. 2019 kan benyttes til at sondere over, hvem arrangørgruppen i 2020 kunne bestå af, således 2020arrangementet overordnet kan annonceres allerede i december på konferencen.

Vi vil gerne invitere til et møde om Greenland Week of Science og Polarforskerdag, torsdag d. 21. februar
kl. 15 i Auditoriet på Ilisimatusarfik, hvor vi vil præsentere og drøfte formatet, samt høre fra de forskellige
arrangører af workshops og seminarer.
Vi vil sætte pris på en tilbagemelding om deltagelse på således vi også kan etablere en mere direkte
kommunikation om udviklingen i de kommende 10 måneder. I tilmelder jer ved at accepter indkaldelsen.
På vegne af arrangørgruppen
Allan Olsen.
Greenland Perspective, Ilisimatusarfik.

Dagsorden
1. Velkomst & Generel intro til idé og koncept v/Allan Olsen, Greenland Perspective, Ilisimatusarfik
a. Historik
b. Arrangørgruppe
c. Koncept
i. Polarforskerdag + workshops etc. – hvordan fungerer det og hvordan sikrer vi et
godt program, hvor man som deltager kan nå mest muligt?
d. Deltagergebyr 600 + 200. Andre finansieringskilder?
e. Program for ugen og for #PoFo19 – overgang til pkt. 3
2. Præsentationer af workshop-idéer (á ca. 5 minutter hver)
Workshops åbne eller per invitation? Hvor lang tid? Hvilke dage? Hvilket sprog? Hvem
arrangerer/finansierer?
a. Erhverv + myndigheder + forskning
b. Verdensmål
c. Selvstyre 10 år
d. Qimmeq
e. Andre idéer/forberedelser i gang?
3. Drøftelse af program – spørgsmål og idéer.
Der er en times potentiel buffer – hvad kan vi med fordel putte i den og skal vi?
4. Afslutning – #PoFo20
Hvem kan se sin institution føre stafetten videre?

