
 
Aars, 29-05-2020 

Kvindelige rollemodeller i naturfagene 
 

Kære skoleleder 
 
I skoleåret 2020/2021 gennemføres projektet ”Kvindelige rollemodeller og ambassadører” 
flere forskellige steder i Nordjylland, blandt andet i Vesthimmerlands kommune. Her er det 
Vesthimmerlands Gymnasium og HF og Erhvervsskolerne i Aars, der står for gennemførslen 
af projektet, som støttes af Region Nordjylland i forbindelse med Den Nordjyske 
Teknologipagt.  

 
Kort sagt er projektets hovedformål at motivere og inspirere flere unge til at tage en 
uddannelse inden for STEM-området (science, teknologi, engineering, og matematik) - med 
et særligt fokus på piger. Gennem forskellige slags ambassadøraktiviteter ønsker projektet at 
bygge bro mellem grundskoler, ungdomsuddannelser og virksomheder ved at vejlede og 
arbejde praktisk med STEM opgaver. Desuden får pigerne mulighed for at møde 
rollemodeller fra virksomhederne og ungdomsuddannelser for herved at spejle sig i andre 
kvinders vej ind i STEM-fagene. 
 
Skolechef Anders Norup har meddelt os, at I gerne vil være med i projektet om kvindelige 
rollemodeller, og det er vi meget glade for. Projektets målgruppe er først og fremmest 
pigerne i 6. klasse, men af hensyn til jeres planlægning inviterer vi både piger og drenge. Vi 
vil gerne have så mange klasser med som mulig – helst hele årgangen. Lad os lige komme i 
dialog om, hvor mange 6. klasser I har og hvor mange I gerne vil sende afsted. 
 
Rent praktisk foregår det på den måde, at jeres 6. klasser deltager i to workshops (2 x ½ dag) 
i efteråret 2020. Den ene workshop foregår på en virksomhed i lokalområdet, som arbejder 
inden for STEM fagene. Den anden workshop foregår på en ungdomsuddannelse – altså 
enten Vesthimmerlands Gymnasium og HF eller Erhvervsskolerne i Aars. Formålet med de to 
workshops er at vise grundskoleeleverne – specielt pigerne – forskellige STEM-karrierer og 
hvilke uddannelsesveje der er til jobbet. Ud over fagligheden møder eleverne derfor begge 
steder kvindelige rollemodeller, der enten er ambassadører for STEM arbejdspladser eller 
naturvidenskabelig-tekniske fag på gymnasiet. Rollemodellerne er ansatte i virksomheden, 
lærere på ungdomsuddannelser eller elever i de naturvidenskabelige studieretninger.  
 
Vi håber, at I stadigvæk har lyst til at være med og foreslår at vi sætter os sammen for at 
aftale detaljerne ”face to face”. Vi vil derfor gerne invitere jer til et møde onsdag den 13. 
august kl. 13 på Vesthimmerlands Gymnasium og HF. 
 

Med venlig hilsen 
 
Ralf M. Leimbeck, vicerektor 
Vesthimmerlands Gymnasium og HF 
 
 
 

 

 
 
 

Else Ravn Rasmussen, uddannelseschef 

Erhvervsskolerne Aars 
 


