
Välkommen till kickoff för ForskarFredag och Forskar Grand Prix 2022!

Vill din organisation arrangera aktiviteter under ForskarFredag 2022 (26/9-1/10), eller en Forskar Grand Prix-deltävling? 
Kanske har ni inte bestämt er, men är nyfikna och vill veta mer och träffa andra arrangörer?  
Varmt välkomna till både vår digitala kickoff den 10 februari och våra två dagar med inspiration, erfarenhetsutbyte  
och planering i Stockholm den 24-25 mars.

PROGRAM

Torsdagen den 10 februari 2022, kl 13-14.00 på zoom 

13.00 Incheckning – kickoff  

13.15 Tankar om FF 2021 och erfarenhetsutbyte genom Miro och mindre gruppdiskussioner

13.45 Genomgång

13.50 Paus

14.00  ForskarFredag 2022 (26/9-1/10) – nu startar vi!

14.15 Inspirationsföreläsning
Hur kan vi använda vetenskapligt kapital när vi planerar ForskarFredags aktiviteter?  
Cecilia Ekstrand, Tom Tits  

14.35 Årshjul och kommunikation

14.50 Avrundning-utchecking (Vad händer under kickoffen den 24-25 mars)

ANMÄL TILL DEN DIGITALA KICKOFFEN SENAST DEN 7 FEBRUARI, PÅ FORSKARFREDAG.SE/FORSKARFREDAG-KICKOFF-10-FEBRUARI

ForskarFredag inspiration och nätverksdagar den 24-25 mars

Om det är möjligt utifrån smittläget hoppas vi kunna 
samla er alla i Stockholm för inspiration, nätverkande 
och kul!

Vi samlas i Vetenskapsrådets och Vinnovas lokaler för 
att byta erfarenheter med varandra. Ni kommer också 
att få veta mera om Plastexperimentet ( ForskarFredags 
massexperiment 2022-2023) och Forskar Grand Prix. 
Dessutom kommer vi att djupdyka i hur viktigt det är 
med dialog under ForskarFredag. Utöver allt detta ska vi 
göra ett studiebesök på Nobel Prize  Museum och ha en 
trevlig middag tillsammans.

Pricka alltså in den 24-25 mars i era kalendrar. Ett 

definitivt beslut om vi ses på plats tas senast den 10 
 februari. Anmäl på forskarfredag.se/inspirationsdagar

Vi bjuder på fika och lunch samt huvudrätt och 
 alkoholfri dryck under middagen torsdag kväll.  
Menyval för middagen görs på förhand via mail. 

Kontakt:
Julia Brink, nationell samordnare ForskarFredag och 
Forskar Grand Prix, Vetenskap & Allmänhet.
julia@v-a.se  
073-705 73 21

www.forskarfredag.se www.forskargrandprix.se 

Vetenskap & AllmänhetVARMT VÄLKOMMEN!


