
Science Cup 

Science Cup er en årligt tilbagevendende begivenhed, der finder sted i samarbejde mellem Faaborg 

Gymnasium og de lokale folke- fri- og efterskoler. 

Hidtil har der været tale om én årlig konkurrence henvendt til 7.-9. klassetrin, men da overbygningen nu er 

forsvundet fra en række af de små lokale skoler, vil der fra nu af blive afhold to separate Science Cups; den 

”sædvanlige” samt Science Cup junior for 5.-6. klasse. 

Det overordnede tema følger oftest Dansk Naturvidenskabsfestival, men dette er ikke et krav. Temaet og 

kategorierne vælges i fællesskab mellem gymnasiet og folkeskolerne, således at alle lærere gerne skulle 

kunne se sig selv og sine klasser/hold i projektet. 

Eleverne arbejder hjemme på skolerne med selvvalgte projekter inden for de udstukne kategorier. Nogle 

bruger de fastlagte timer, andre har særlige science-valghold (gælder kun overbygningen). Det er ok, hvis 

lærerne kommer med ideer, men eleverne skal selv være de driftige i projekterne, så det ikke bliver 

lærernes projekter. Eleverne arbejder typisk i grupper á 2-5. 

Nogle skoler/hold afholder indbyrdes konkurrencer hjemme på skolen inden Science Cup og sender kun ”de 

bedste” videre til gymnasiet, andre skoler/hold sender alle elever. Det er op til de enkelte lærere, hvordan 

de vil gøre det.  

Hver gruppe skal udfylde en tilmeldingsseddel (findes på hjemmesiden), og disse sendes enten via mail eller 

pr post til Pia Gommesen, Faaborg Gymnasium senest en uge før konkurrencedagen. 

På selve dagen ankommer deltagerne kl. 9 til gymnasiets hal. Der vil på forhånd være stillet borde frem til 

alle grupperne, og ved ankomst får skolerne tildelt instruktorer (gymnasieelever), som følger dem hele 

dagen. Instruktorerne vil være behjælpelige med at få fundet, hvad der evt. måtte mangle til elevernes 

opstillinger (det kan være vand, strøm el.lign). Instruktorerne foretager de indledende bedømmelser af 

elevernes opstillinger, og afleverer deres karakterer til gymnasielærerne, der fungerer som overdommere. 

Gymnasielærerne går herefter rundt til de opstillinger, instruktorerne har givet de højeste karakterer. Man 

kan tale om en indledende runde og en finale, og deltagerne må derfor være indstillede på, at de måske 

ikke kommer til at snakke med gymnasielærere, men ”kun” gymnasieelever, hvis ikke deres projekter går 

videre. 

Mens gymnasielærerne herefter voterer og finder vinderne af hver kategori, vil der være nogle aktiviteter 

for eleverne arrangeret af folkeskolerne, såsom afstemninger og uddeling af publikumspris. 

Der vil være god tid til at spise frokost; enten kan eleverne selv medbringe mad, eller de kan købe 

sandwiches i gymnasiets kantine. 

 

Når voteringen er slut, er der præmieoverrækkelse, hvor der er diplomer til de første tre pladser inden for 

hver kategori samt små gaver til vinderne af hver kategori. De samlede vindere af Science Cup og Science 

Cup junior går desuden hjem med de flotte og prestige-fyldte vandrepokaler. 


