mens man blot kan henvise til VTs for andre lignende
problemer eller for repetition af det netop viste. Den tid,
der dermed spares så at sige, kan med fordel bruges på
fx at uddybe andre vigtige aspekter i kurset og for at
give feedback til studerende.
VTs fremhæves altid meget positivt i de afsluttende
kursusevalueringer. I 2019-udgaven af kurset blev der
udarbejdet et kort spørgeskema rettet særligt mod VTs.
15 studerende blev bedt om at besvare skemaet efter at
have forsøgt sig med en bestemt opgaveløsning, med og
uden konsultation af VTs. Alle viste sig at være meget
enige eller enige om, at VTs generelt er gode til at vise
dem vej til løsning og forståelse af det givne problem.
Grundet deres popularitet har vi oprettet en
YouTube-kanal, hvor disse videoer gøres tilgængelige,
ikke kun for egne studerende på kurset, men også for
andre på både det nationale og internationale plan. Det
planlægges, at kanalen også skal indeholde 5 længere
videoforelæsninger (hver af ca. 30–45 min. varighed),
der opsummerer de 5 kerneområder af elektromagnetismekurset. Det vil gøre indholdet på kanalen selvkonsistent og vil dermed også kunne være til nytte i
efteruddannelsesøjemed. Kanalen vil også være med til
at vække interessen blandt det brede publikum for det
abstrakte, men nok så vigtige emne, som elektromagnetisme er. Linket til YouTube-kanalen, hvor de omtalte
VTs findes, er givet i [6].

Litteratur

Nyt fra Dansk Fysisk Selskab

DFS, og sammenlægningen blev vedtaget af bestyrelsen
for DFS i starten af 2020. Dansk Geofysisk Forening
blev grundlagt i 1936 (af blandt andre Inge Lehmann)
og har en lang og god historie som netværk for geofysikere. Sektionen for Geofysik, som det nu hedder, vil
fortsætte som hidtil, så vi kan bære den historiske arv
videre, og medlemmerne vil fortsætte med at modtage
Kvant. Med DFS i ryggen kan medlemmerne i Sektionen for Geofysik se frem til flere arrangementer og
ikke mindst deltagelse i DFS’ årsmøde, som vi håber
bliver muligt at afvikle til næste år! Vi glæder os til
samarbejdet!

Årsmøde aflyst
2020 har været et temmeligt træls år! Dette gælder også
for Dansk Fysisk Selskab (DFS), hvor vi i foråret først
udskød og sidenhen helt måtte aflyse det traditionsrige
årsmøde. Udover at tjene som et fællesskab, hvor vi
sammen med andre fysikere i Danmark kan mødes
og diskutere alt fra den nyeste forskning til de nyeste
besparelser på uddannelse, så tjener årsmødet også det
formål, at vi fra bestyrelsen kan kommunikere til vores
medlemmer “hvordan tingene går” i DFS. Dette har jo
desværre ikke været muligt i år,
Vi håbede til det sidste, at det ville blive muligt at
afholde årsmødet i år. Men, efter først bare at have
udskudt årsmødet tilbage i foråret, så måtte vi i slutningen af august erkende, at sådan ville den igangværende
coronapandemi det ikke, og vi måtte modvilligt aflyse
mødet. Vi fravalgte en “virtuel” version af årsmødet, da
det direkte samvær og fællesskab er en nøgleingrediens
i vores årsmøder, en ingrediens som ikke kan genskabes
eller kompenseres for i et online-format. Men, DFS
årsmødet vender stærkt tilbage i 2021!
Dansk Geofysik Forening Sammenlagt med DFS
I 2019 besluttede generalforsamlingen i Dansk Geofysisk Forening at gå i gang med en sammenlægning med
KVANT, december 2020 – www.kvant.dk
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Medlemsregister
Et opdateret system til håndtering af medlemmer og
ikke mindst opdaterede indmeldelsesprocedurer har i
snart en del år stået højt på vores ønskeliste i DFS’ bestyrelse. Med en snarlig pensionering af vores trofaste,
omhyggelige og hårdtarbejdende registerfører, Bjarne
Andresen fra NBI, blev dette projekt pludseligt lidt
mere akut. Vi er i skrivende stund ved at overføre alle
informationerne fra den efterhånden noget bedagede
database og over til et nyt system, som blandt andet
vil understøtte noget så moderne som indmelding og
kontingentbetaling ved hjælp af kreditkort! I samme
omgang vil vores hjemmeside også få en opdatering,
og dermed blive bragt ind i det 21. århundrede!
Vi vil i denne forbindelse meget gerne fra både den
siddende bestyrelses side, men også på vegne af de
sidste mange bestyrelser og Selskabet som helhed, sige
et stort MANGE TAK til Bjarne Andresen for hans
utrættelige arbejde som DFS’ registerfører.
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