Rapport – Seminar- / mødedeltagelse
Seminar / Møde:
Interessentmøde - Greenland Week of Science / Polarforskerdag
Deltager / rolle:
Sekretær Arnajaaq Lynge fra Sekretariatet for Grønlands Forskningsråd
Øvrige deltagere og roller:
Medlemmer Gitte Adler Reimer, Lene Kielsen Holm og Gert Mulvad fra NIS

Sted og periode:
Torsdag den 21. februar 2019 i Ilimmarfik auditoriet

Emner:
Greenland Week of Science / Polarforskerdag – Interessent møde

RAPPORT
Beskrivelse af seminaret / mødet (mere detaljeret emnebeskrivelse):
Greenland Week of Science er en afsæt fra den danske Polarforskerdag, som ikke
længere bliver finansieret af den danske stat.
For at fortsætte og hjemtage arrangementet Polarforskerdag, søger Greenland
Perspective interessenter til at arrangere konferencen Greenland Week of Science /
Polarforskerdag, til at skabe en platform der kan udveksle viden, tanker, udfordringer og
idéer, der kan bidrage til at forme forskningen og forskningsmiljøet herhjemme i årene
fremover.
Arrangørgruppen består af Greenland Perspective, Ilisimatusarfik, Kommuneqarfik
Sermersooq og AAU Arctic.

Formål med deltagelsen:
Sekretariatet og NIS er interessent i emnet.

Relevans (for Rådets og Sekretariatets arbejde):
Formanden for NIS og Allan Olsen fra Greenland Perspective mener, at NIS skal være del af at arrangere det.

Handleplan (aftaler / beslutninger):
Planen er at konferencen holdes hvert år, hvor den i år holdes i Nuuk i uge 48 og 49 med
workshops, seminarer, formidlingsaktiviteter og netværksaktiviteter.

Inklusion af samfundet (kun hvis der er):
Alle forskningsinteressenter er inviteret.

Formidling overfor samfundet (kun hvis der er):
Planen er, at det lokale folk skal deltage, hvor forskningsinstitutioner formidler den
forskning i Grønland.

ØVRIGE OPLYSNINGER
Bilagsfortegnelse
Polarforskerdag 2019 program
GWS interessentmøde og dagsorden 21 feb 2019
Præsentation Greenland Week of Science interessentmøde 21 feb 2019
Andre relevante oplysninger:

250819
Dato:_____________________
Arnajaaq Lynge, Sekretariatet for NIS Grønlands Forskningsråd
Deltagerens underskrift:_______________________________________________________

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?

Program

Polarforskerdag 2019

Polarforskerdag 2019 – Connecting Science and Communities
10:00–12:30

VIDENSKAB OG SAMFUNDSUDVIKLING
Velkomst og præsentation af dagens program v. Allan Peter Olsen
Velkomst v. Rektor, Gitte Adler Reimer
Velkomst v. Borgmester Asii Chemnitz Narup
Åbningstale v. Forskningsminister XXXX
Keynote bæredygtig udvikling og forskningens rolle: International ping XXXX

12:30–13:30:
13:30-15:00:

FROKOST & POSTERUDSTILLING
Stående/gående buffet med udstilling af posters og fotos af Arktisk forskning.
FORSKNINGSSAMARBEJDE PÅ TVÆRS
Workshop output v. erhvervsliv, myndigheder, forskere mfl.
• Forskning & Folkeskole
• Forskning & SDG’erne
• Fiskeri & bæredygtighed
Gode eksempler på videns-samarbejder & forskningsnetværk:
• Cirkumpolar Sundhedsforskning v. Gert Mulvad
• Selvstyre og lokalbefolkning v. Nete Levermann
• Realiseringen af en samfundshub v. Malene Simon

15:00-15:30

PAUSE
Forskningstemaer til afstemning: Krukker og farvede bolde (erhverv, politikere, forskere osv har
forskellige farver bolde)

15:30–17:00:

NYE FORSKNINGSRESULTATER ANNO 2019 årligt tilbagevendende indslag
•
•
•

TED Talks v. PhD’er og Postdocs, der blev færdige i 2019
Person 1
Person 2
Person 3

Projekter der er under udførelse eller er blevet udført i 2018-2019
• Person 1
• Person 2
• Person 3
17:00–17:45:

AFSLUTNING
Afsluttende keynote v. en af vores egne ping’er
Uddeling af pris for bedste poster
Opsamling på dagen & Annoncering af næste års Polarforskerdag

18:00–21:00:

MIDDAG m. Kulturindslag: Interaktiv kunstinstallation

Greenland Week of Science
&
Polarforskerdag 2019
Interessentmøde 21. februar 2019
v/ Allan Olsen – Greenland Perspective/Ilisimatusarfik aols@uni.gl

Hvad synes I?

 Tidligere
 Dansk konference om dansk
polarforskning for forskere i
Danmark – siden 1990’erne
under forskellige titler.

Polarforskerdag
hidtil

 Sidste Polarforskerdag i
Danmark december 2018 –
ikke mere finansiering fra den
danske stat.
 Ca. 100 deltagere, heriblandt
en lille andel fra Grønland.
 Arrangører AAU Arctic +
Greenland Perspective

Arrangørgruppe
2019
Arrangørgruppe 2020 ??

 I: Vores fælles konference!

Målsætning

 II: Skabe en fælles grønlandsk
platform for fremvise og
fremme grønlandsk forskning
og styrke det grønlandske
forskningsmiljø samt
vekselvirkningen mellem
institutioner & forskning og
samfund til gavn for det
grønlandske samfund.
 III: Bindeled mellem
Grønlandsk forskning &
forskning i Grønland (med
vores venner og
internationale
samarbejdspartnere).

 1 uge (ca.) med forskningsrelaterede aktiviteter

Koncept

 Sammenskudsgilde – ikke kun 1 arrangør
 Tema for Polarforskerdag – inddrages i workshops
 Finansiering overordnet af #PoFo2019 – uafklaret…
 Deltagergebyr ? + 200 kr. (afslutningsmiddag)

Greenland Week
of Science

Søn 1. dec
Inddrag
weekend?

Man 2. dec
Tir 3. dec
Individuelle aktiviteter

Ons 4. dec
Konference

Tor 5. dec
Formidlingsdag

1. Søndag i
advent

Workshops/seminarer/
Møder/Citizen Science

Polarforskerdag 2019

Foredrag

Andre typer arrangementer
Receptioner
Kultur
Networking
PhD-kursus
Temadage

Middag

Posters

Æbleskiver og
Glögg?
Kulturel aktivitet
Formidling
Film

(Også bruge perioden op til)

+

 Faglige arrangementer i tilgift til Polarforskerdag
 Arrangeret/finansieret af institutioner/forskere/organisationer etc.

Workshops
Seminarer
Møder
Citizen Science

 Skal have et forskningsmæssigt indhold (eller relateret)
 Vil (måske) blive bedt om at besvare et par bonus-spørgsmål ud
over workshop-emnet
 ”Hvordan connecter I community med jeres science?”
 Kunne handle om participatory approach og co-produktion.

 Kan også være formidlende, engagerende ift. borgere mm.
 Kan være netværksmøder, arbejdsgruppemøder, udenlandske
delegationer el.lign.

Workshops
- Et par eksempler

Udgifter 150 pax

Budget

Eksempel på udgifter til Forskningskonference
Konferencested á 525 kr per person (150 pax)
Sponsorat af 30 grønlandske studerende
Øvrige lokaler og udstyr
Afslutningsmiddag á 400 kr per person (150 pax)
Tolkning DK/GRL UK/GRL DK/UK
Tolkeudstyr
Tryksager

78.750
15.750
30.000
60.000
30.000
15.000
25.000

Offentlige foredrag lokaler
Tolkning UK/GRL DK/GRL
Tolkeudstyr

10.000
30.000
15.000

Annoncering offentligt
Leje af bus mellem Universitet og Katuaq
I alt

20.000
5.000
334.500

Workshop

Hvordan kan
jeg bidrage?

Udvalg

Oplægsholder

Arrangør

Funding

2020/2021

Sponsorat

 Formidlingsdag
Sparrer med arrangør om indhold/format på Formidlingsdag 5.
december
 Funding/Sponsorater (måske flerårige aftaler)
Hvordan får vi det finansieret – også fremadrettet?

Udvalg

 Kommunikation
Hvem har gode erfaringer med hvordan vi laver en god plan for
hvad vi kommunikerer og hvornår og hvordan?
 Workshop
Kontaktpunkt for workshops, koordination af information til og fra
workshops
 ”Velkomst”
Præbooking af værelser, flybilletpakker, andre ting, der kan give
værdi eller højne oplevelsen?

Qujanaq!
Tak for i dag!!

