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Tildeling af H.C. Ørsted Medaljen til rektor
Jannik Johansen, Frederiksberg Gymnasium
Selskabet for Naturlærens Udbredelse (SNU) har nu

sat fokus på den vigtige formidling i gymnasiet og vil
i de kommende år uddele H.C. Ørsted Medaljer til in-
spirerende gymnasielærere indenfor SNUs fagkreds.

Som optakt til denne serie “gymnasielærer-
medaljer” blev der den 7. december 2012 uddelt
en H.C. Ørsted Medalje til en kendt gymnasielærer,
rektor Jannik Johansen fra Frederiksberg Gymnasi-
um, der dog får medaljen også for mange andre
formidlings-initiativer.

“Rektor Jannik Johansen får medaljen for sin
mangeårige idérige indsats for naturvidenskabelig
formidling både i og uden for skolen” sagde præ-
sidenten for SNU, professor, dr.scient. Dorte Ole-
sen ved uddelingen. “Jannik Johansen har spillet en
helt unik rolle for naturvidenskabsformidling til børn
og unge – han var for godt 30 år siden idéman-
den bag Experimentarium og har nu i 26 år været
dets bestyrelsesformand. Han var også en af de helt
centrale igangsættere af Forskerspire-ordningen, der
er for unge talenter indenfor alle fagområder. På
læremiddelfronten har han været en drivkraft bag
tidlige digitale undervisningsmidler indenfor mange

fag og i naturvidenskab bag større sammenhængende
udgivelser med både bøger og digitale elementer.
Dertil kommer, at han med stor gennemslagskraft har
virket i 35 år i gymnasieskolen, fra han begyndte som
ung fysiklærer på Gentofte Statsskole i 1977. Det
er således en helt enestående indsats, vi i Selskabet
for Naturlærens Udbredelse nu hædrer med en H.C.
Ørsted Medalje.”

Overrækkelsen af H.C. Ørsted Medaljen til rektor
Jannik Johansen skete den 7. december i forbindelse
med Finalen for Forskerspirer konkurrencen, der fo-
regik i Festsalen på Københavns Universitet. Det blev
en meget festlig uddeling med omkring 200 deltagere,
heriblandt rektor for Københavns Universitet Ralf
Hemmingsen, de to relevante fagministre, Morten
Østergaard og Christine Antorini, mange unge loven-
de forskerspirer og deres lærere fra hele landet.

Der er nu nedsat et udvalg, der skal formulere
kriterierne for de kommende års uddelinger af medalj-
en til inspirerende gymnasielærere i fysik, kemi og
matematik. Udvalget består af fhv. rektor Hans Lin-
demann, rektor Steen Hoffmann, fagkonsulent Jette
Rygaard Poulsen og studielektor Per Dal Jensen.

Præsident for SNU, Dorte Olesen, overrækker H.C. Ørsted-medaljen til Jannik Johansen.


