Gr. 1 Nordens Ljus
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Vi gillar varmare ljus än i södra europa.
Olika infallsvinklar beroende på årstiderna.
Större omtanke om vad ”ljuset” kan göra.
Ljussätter mer med olika Scener.
Mindre sömn under sommaren.
Förstå varför vi är så ”beroende ” av ljus.
Vi ”utnytjar ” solen i norden. I övriga europa så skyddar
man mot solljuset.
• Förmåga att uppfatta små förändringar i ljus.
• Hur vi förhåller oss i norden avseende skillnader/
sommar-Vinter, Korta dagar- långa dagar. Artificiellt ljus
är viktigt inte bara för att få ”ljust” utan även för att vi
skall må bra…

Undervisning gruppe 2
• Registrering af undervisning/kursusforløb i Norden
• Hvilke kompetencer har medlemmerne/kursusudbyderne
• Hvordan kan studerende i højere grad sammensætte
uddannelser om lys på tværs af de nordiske uddannelser
• Hvad kan vi lave af undervisningstilbud på tværs af
landene og institutionerne

Gruppe 3
•
•
•
•

Samarbejde

Hvem er LYSnET?
Hvad er opgaverne?
Vi kan samarbejde om?
Definere hvilke relevante netværk vi kan
samarbejde med
• Definere hvem der skal være med i LYSnET
Norden

Gruppe 4

LYSNET.COM

• Er det nok med een hjemmeside?
– Skal den være på engelsk?
– Evt. lokalt sprog med abstract på engelsk?
• Personprofiler
– Tags/keywords – også på billeder og artikler (søgbart udenfor
– Markedsplads – tilbyde foredrag, virksomhedsbesøg,
workshops.. Ect.
• Nyhedsbrev (hver md) med hyperlinks til mere tekst
• Web 2.0 (Blogger/groups)

Udvikling af medlemmernes egne kompetencer – gruppe 5
-workshops i grupper, samme opgaver – diskussion af løsninger
-besigtelser af projekter eller gennemgange og efterfølgende
diskussion
-kalender på hjemmesiden, arrangementer + uddannelsesmuligheder
-udforske meget konkrete emner/fænomener sammen – dele resultater
på hjemmesiden
-bytte præsentationer
-besøge lysnets medlemmers arbejdspladser
-praktiske workshops
-bedre kendskab til eksisterende uddannelses muligheder
-idé bank på hjemmesiden
-projektbørs med løsninger på konkrete problemstillinger
-én fælles hjemmeside – ikke tre

