LySEF
LySEF - “Longyearbyen Science and Education Forum”

REFERAT
Dato:

11.02.2010

Sted:

Forskningsparken, rom: Kapp Wijk

Referent:
Arkiv:

Elise Strømseng, LySEF sekretariatet, UNIS
ePhorte web – UNIS

Tilstede:

UNIS: Christin Kristoffersen, Fred S. Hansen
SMS: Henrik Rotneberg
NPI: Cecilie H. Quillfeldt
SSF: Marzena Kaczmarska
Svalbard Museum: Tora Hultgren
Longyearbyen Lokalstyre - Skolen: Grete Boholm
Svalbard Reiseliv: Constance Andersen
SNSK: Knut Sørensen

Ikke tilstede:

SVALSAT, EISCAT, SINTEF, STATSBYGG, Spitsbergen Airship
Museum, (Longyearbyen Lokalstyre).

Agenda:

09:00 – 11:00

1. Kort orienteering fra sekretariatet
2. Presentasjon av NPI og deres aktiviteter i 2010
3. Diskusjon og planlegging av LySEF arrangement våren 2010 og

høsten 2010.

Vedlegg:

Tid:

Ingen

Sak 01/10

Orientering fra sekretariatet
Kort informasjon om hensikten med LySEF: koordinering og formidling.
LySEF skal i 2010 ta sikte på å organisere ett eller to arrangementer
knyttet til formidling for lokalsamfunnet og/eller skolen i Longyearbyen.
Da forumet per i dag ikke består av noen engelskspråklige medlemmer vil
fremtidige innkallinger, referater og møter være på norsk.
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Informasjon: NPI organisering, funksjon og aktiviteter i 2010.
NPI skiller seg fra eksempelvis UNIS ved at deres oppgaver er pålagt dem
fra Departementene (hovedsaklig Miljøverndep.).
NPI presenterte de to sentrene som er under oppføring i Tromsø: a) Is og
Klima Senteret - et forskningsbasert senter som drives av NPI. b) Senter
for Klima og Miljø. Forskjellen mellom de to sentrene er at sistnevnte er
et felles senter for mange institusjoner (en utvidelse av Polarmiljøsenteret)
med en bredere forskningsprofil.
NPI presenterte aktivitetsplanen sin for 2010 og gikk noe dypere inn i
enkelte forskningsprosjekter. Det ble presentert kart over områder der NPI
driver forskning, samt bilder og animasjoner knyttet til resultater av
forskningsprosjektene NPI leder. NPI viste også til ulike kilder som The
Svalbard Map Service, Cruisehåndboka, NP’s historiske billeddatabase og
Marine Mammal Sightings registreringsside på nett m.m. – som kan være
til interesse for allmennheten.
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LySEF arrangementer i 2010:
Innledning ved Svalbard Museum - Tora Hultgren:
Svalbard Museum ønsker at LySEF skal bidra i å formidle Svalbards
historie, naturhistorie og forskning til lokalbefolkningen - og særlig til
barn og unge. LySEF diskuterte i desember 2009 muligheten for å
arrangere en foredragsrekke for lokalbefolkningen eventuelt gjøre et
samarbeidsprosjekt med skolen.
Diskusjoner under dagens møte:
Åpen dag: Kan elever brukes mer aktivt her?
Forskningsdagene: Samarbeid under forskningsdagene blant LySEFaktører. Kan skolen knyttes opp med prosjekter i denne sammenheng?
LySEF bør ha som målsetting å ha 1 – 2 formidlingsarrangementer i året
til lokalbefolkningen i Longyearbyen eventuelt rettet mot skolen.

Forslag til arrangementer i 2010:
Vårarrangement: ”Vin og Viten”
Tid for gjennomføring: En kveld i tidlig mai eller slutten av april
Målgruppe: Voksne.
- Kvelden vil foregå med foredrag med vin i Lassegrotta
- NPI avklarer dato med foredragsholder
- Skjenkebevilgning søkes av Svalbard Museum.
Temaforslag: Klima, forurensning?
Høstarrangement: ”Foredragsrekke og skoleprosjekt”
Tid for gjennomføring: Sen september + Forskningsdagene / åpen dag.
Målgruppe: Videregående skole, men foredragene er åpne.
- Tema: ”Kull og Mijlø”
- 1 dag med foredrag for skolen og allmennheten
- Elevprosjekt i skolen, presentasjon under Forskningsdagene/åpen dag?
- Kombinasjon med CO2 prosjektet, ekskursjon for skolen (sen aug/sept),
foredragsserie – forskningsdager.
- Påfølgende søndag: Vandring rundt gamle gruve 3
Foredragsholdere:
Kulldrift: SNSK
Historisk perspektiv: SMS
Kull og Miljø: NPI
CO2-prosjektet: UNIS
Fremtidens energibærer: Lokalstyret
NB! Foredragene må være enkle og tidsbegrenset slik at man når
målgruppen som i utgangspunktet er videregående skole.
LySEF sekretariat følger opp arrangementet i samarbeid med
medlemsinstitusjonene. Annonsering/ mindre utgifter dekkes av LySEF.
SSF sier seg villig til å bidra i organisering.
Tidsplan for fremtidige arrangement i LySEF regi:
Vårarrangement: Januar/februar
Høstarrangement: Rundt ”Forskningsdagene” (september/oktober.)
Neste møte: Siste halvdel av mai 2010
Tema: Aktivitetsplan høst 2010

