GladsaxeBladet,tirsdaq23. auqust2011

#v

BioTeki fuld sving pd tredje
dogen af introduktionsugen.Fra
venstresesKotrine, Thea,Helene
og Stefoni ferd med st love forsag med bokterierfor at finde ud
af, om mon kan sldbokterier
ihiel med ekempelvis tandposta,
korry og hvidlog.
Foto:Koj Bonne.

Cb**
E
gi!:

&,
&
g

61:

*::
f;i:

:

ffi
rtt l:l

Sren'

*iv ro
FICCS

Opstartpa s-erig
BioTelr-uddannelse

-pdBogsverdKostskolenet, og at bedomme pi
opmerksomhed, som
&,Gymnasium
Af ChorlotteMersk Pank
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Forventningsfulde BioTekeievermodte mandagden 15.
august op ttI larste skoledag
pi Bagsverd Kostskole &
Gyrnnasium. Eleveme skiller
sig nemlig ud ved at vere det
fsrste hold af talenteleveri
Danmarlg der er optaget pA
Bagsvetd : Kostskole &
Gymnasiums seheste satsning en BioTek-uddannelse,
der strekker sig over fem Ar
fra 8. kiassetil og med 39.
Som de farcte i Danmark
pibegynder eleverne, der
starter i det der warer til 8
klasse i grundskolen nemlig
femArigt gymnasialt
et
uddannelsesforlob inde for
naturvidenskabog bioteknologi. Uddannelsehenvender
sig til eleveq,der znsker at
udvikle sit talent inden for de
naturvidenskabeligediscipli-

den
den
nye uddannelsehar fiet fra
foreldre, eleverog erhvervsvirksomheder, er BioTek
kommet godt fra start: "Der
har fra begyndelsenveret en
stor interessefor vores nye
BioTek-uddannelse,
og vi fik
rigtig mange ansogerei forAret. Derfor har vi mAtte
bruge et par optagelsesrunder,for vi fandt de 24 elevet
som vi gerne ville opIage",
forteller
vicerektor pA
Bagsverd Kostskole &
G)'mnasium,l]lla Frost.

To studerende
mentorer
For at de unge bioteknikere
fAr det bedst tenkeiige forlsb, har Bagsverd Kostskole
& G).rynnasiumtilknyttet to
studerende, Anders Bech
Bruntseog Christoffer Lynge
Halvorsen fra DTU System
Biologi,der skalvere mentorer og inspiratorer for 1.
BioTek,som forste Argangaf

BioTekkaldes.Senerevil sko- Gymnasium, Jimmy Burnett
lens egen 2.8 DroreKnologl- Nielsen.
klasseblive tilknyttet klassen
Samarbejdet
mellem
som mentorer. De er blevet grundskole og gymnasium
treeneti at undervise andre om 1. BioTek giver heit nye
elever gennem et "Junior muligheder og udfordringer
EduforceProjekt"pA Biotech for lererne pA Bagsverd
Academypn DTU. Et samar- Kostskole& Gymnasium,og
bejde mellem universitet, g1'rnnasielerer
Kirsten
gymnasium og grundskole Thogersen,der undeMser i
som skal sikre et hojt fagligt bioteknologi og kemi ser
niveau i uddannelseryhvilket frem til at undervise L.
er helt i trAd med Bagsverd BioTek: "leg har store forKostskole & G).'rnnasiums ventninger til arbejdet med
mAlsetning om et oget fokus elevernei 1.BioTek.De er alle
pA talentudvikling i fremti- sarnmenpA forhind interesden:
serede i naturvidenskab og
"Der er tale om en helt ny det bliver sjovt at arbejde
mAdeat tenke skole.og ung- med nogle eiever,der er en
domsuddannelsepA; vi ind- del yngre,end dem jeg plejer
teenkertalentudvikling i dag- at undervisei g1.rnnasiet."
ligdagen.Vigivertid til talen!
Sporger,
man hovedperso'
"!44
hvad enten der er tale om nerne sBlv. eleverne i 1.
naturvidenskab eller sport, BioTek, ltar de ogsA glaedet
og vi forvente4 at der i vores sig til at opstart pA BioTek.
nye BioTektalentklasse
er tid Som BioTek-elev Maja
til at dlrke sit talent i og sam- LouiseHansenmed et genert
men med skolen fra grund- smil forteller: "Jeg har talt
skolen til og med studenter- dagenetil opstart".
eksamen",lyder det fra rektor pA BagsverdKostskole&
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