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ASE - Studietur for naturfagsfolk 
VIA CFU arrangerer studietur til ASE onsdag den 4. januar - lørdag den 7. januar 2023 

 

 

        

   
 

  

  Foreløbigt program: 
Onsdag den 4. januar 2023  
Udrejse: Fx 
Kastrup – Manchester fx kl. 8:30-9:00, 17:00-18:00 
Billund – Manchester fx kl. 6:00, 10:10, 14:00, 18:40 
Onsdag aften holdes et fælles, uformelt møde på vores  
hotel med præsentation, gode råd om messen, valg af 
workshops, talks mm. 
 
Torsdag den 5. januar  
Kl. 8.30 - 18.00 Messe og konference 
Program efter eget ønske – vælg mellem mere end  
400 foredrag og sessioner, netværk til øvrige gæster.  
Besøg på naturfagsmesse. 
 
Kl. 19.30 For interesserede er der fælles middag i byen. 
Ikke inkl. i deltagerpris. 
 

Fredag den 6. januar 
Kl. 8.30 - 18.00 Messe og konference 
Program efter eget ønske – vælg mellem mere end 
400 foredrag og sessioner, netværk til øvrige gæster.  
Besøg på naturfagsmesse. 
 
Kl. 19.30 Festmiddag  
Vi spiser sammen på god restaurant. Ikke inkl. 
 
Lørdag den 7. januar 
Hjemrejse: Fx 
Manchester - Kastrup fx kl. 12:10-15:00, 18:00-23:25 
Manchester - Billund fx kl. 13:40-17:50 
 
Der er mulighed for at kombinere med en ekstra  
overnatning i Sheffield eller Manchester fra lørdag til 
søndag. 
 
 

  

  

 
 

Pris: 5.200,- kr. ved tilmelding senest den 15.9.2022 
Pris: 5.700,- kr. ved tilmelding senest den 12.10.2022 

Pris: 6.200,- kr. ved tilmelding efter den 12.10.2022 
 

 
Prisen er inklusiv: 
- hotel - eneværelse med morgenmad 
- transfer hotel til ASE-konferencen t/r 
- adgang til konferencen torsdag og fredag 
 

Ikke inkluderet i prisen: 
- fly Kastrup/Billund - Manchester. Pris d.d. fra 864, - kr. t/r 

 
 

Læs mere og tilmelding på viacfu.dk/ASE     
 
   

 
Kontakt Ole Haubo Christensen for flere oplysninger  
oleh@via.dk    -    87 55 28 10 
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ASE–konferencen afholdes hvert år i januar måned og er 
Europas største konference og messe for naturfagsunder-
visning på alle niveauer.  
 

Konferencen afholdes hvert år et nyt sted. I januar 2023 
afholdes konferencen på universitetet i Sheffield øst for 
Manchester.     

Konferencen arrangeres af organisationen The Associa-
tion for Science Education. 

http://www.viacfu.dk/ASE

