
 

 

Foredrag av representanter fra Nansen Neuroscience Network, Universitetet for miljø– og biovitenskap på Ås, 

PET– senteret (Norsk medisinsk syklotronsenter AS) og Pharmasum Therapeutics.  

Velkommen til KUR*-samling, 3. mars  

Tema for kvelden er ”Hjerneforskning”  

Føler du at du trenger faglig påfyll i realfag? Gjennom vårt samarbeid med Oslo Cancer Cluster har vi på Ullern lyst til å invitere 

interesserte lærere i Osloskolen til å tilbringe en ettermiddag sammen med både realister og andre lærere, der vi i felleskap 

lærer noe nytt, spennende og relevant for vår hverdag.  

Er du realfagslærer og jobber i Osloskolen er du hjertelig velkommen til å delta. Hvis du underviser i andre fag der temaet for 

kvelden er relevant, for eksempel innen helsefag eller kroppsøving, må du også gjerne komme. Opplegget er gratis, men du må 

melde deg på slik at vi vet hvor mange som kommer, og dermed kan beregne riktig i forhold til innkjøp av mat. 

I 2014 hadde vi de første samlinger i KUR. Kaare Norum holdt et engasjerende foredrag om ernæring og Johan Moan holdt fo-

redrag om Sol og D-vitamin sammen med Kreftforeningen. Kveldene ga mersmak, så derfor ønsker vi å gjenta suksessen: Vi 

inviterer til ny samling 3. mars! 

Vi tror at dette kan være en anledning til både å lære noe nytt, og til å bli bedre kjent på tvers av skoler og skoleslag. Kanskje vi 

kan få til et realfagsnettverk?  

Etter foredrag og debatt vil det bli presentert konkrete forslag til hvordan temaet, i ulike fag, kan brukes med elever i klasse-

rommet. Etter presentasjon av undervisningsopplegg og metoder, legger vi opp til en runde med innspill, respons og diskusjon 

fra deltakerne.  Alt dette vil bli dokumentert, slik at vi etter hvert kan bygge opp en idèbank i et fronterrom felles for Osloskole-

ne.  

Dato: tirsdag 3. mars 16.30 - 20.00 

Påmeldingsfrist : tirsdag 24. februar 

Sted: Forskningsbygget ved Radiumhospitalet. Møt opp i foajeen. Det vil bli skiltet.  

Program:  
16.30 – 17.00: Registrering, servering av mat og drikke, og mingling med gode kollegaer 
17.00 – 17.10: Introduksjon om hjernen og hva som rører seg på forskningsfronten v/ Sigrid Marie Blom,  
                           Nansen Neuroscience Network 
17.10 – 17.30: «Hjerneforskning med begge hender» v/ professor i fysikk Gaute T. Einevoll, Universitetet for miljø– og  
                           biovitenskap 
17.30 - 17.50:  Presentasjon av PET-senteret (Norsk medisinsk syklotronsenter AS) v/ Adm. Dir. Thor Audun Saga 
17.50 -18.00:   Kaffe og mingling 
18.00 - 18.20:  Presentasjon av Pharmasum Therapeutics som jobber med legemiddelutvikling innen Alzheimers v/  
                           Adm. Dir. Anders Fugelli 
18.20—18.30:  Q & A 
18.30 – 19.30: Presentasjon av mulige undervisningsopplegg knyttet til tema. Diskusjon og innspill. 
 
Påmelding:  
Gå inn på lenken og meld deg på! (hvis du ikke kan klikke deg videre fra lenken, kopier den inn i adressefeltet) 
https://docs.google.com/forms/d/1jDcDIiYpnngtFyKHAVUQ7B-xu80LuPkkPAcWSjf0r3Q/viewform?c=0&w=1 
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