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Ikke bare skoler finner vegen til CERN...



Et stimulerende miljø
• Banebrytende vitenskapsfolk

 Nobelprisvinnere,  primadonnaer, hippier .... 

• Det fantes en verden uten World wide Web
 “… where the web was born”
 ”Vague but exciting …"

• Akademiske foredrag
 Noen kan også være
aktuelle for elevbesøk

f. eks. CERN Colloquia

https://indico.cern.ch/category/75/


Planleggingsprosessen

- Dato ?

- Bilutstillingen … (2. uka i mars)

- LHC schedule?

- Antall elever

- Forbrede elevene godt før turen

- Prøve ut Open Data Portal?

http://indico.cern.ch/event/615875/

- Finansiering

- Det vet dere mer omm en meg!

http://indico.cern.ch/event/615875/


1 petabyte med åpne

partikkelfysikk-data  

http://opendata.cern.ch/


LHC schedule out to 2035 
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Thomas Slettestøl Glærum

Cabling and Opticle Fibres

Markus Paulsen

Electrical Power Converters 

TTE “vitnesbyrd”

Neste søknadsfrist for TTE: 8. juni 2018

http://info-norway.web.cern.ch/info-norway/Student/TTE.html
http://jobs.web.cern.ch/job/13166


Mengder av utfordringer
• Faglig

 På mange felt har CERN unike krav

• Mellommenneskelig
 CERN yter tjenester til 80 forskjellige nasjonaliteter

• Sosialt
 Utenfor CERNs gjerder snakker ikke alle engelsk ...



En typisk arbeidsdag
• Hva kan du gjøre for CERN?

 CERN-kulturen fordrer initiativ

• Hva gjør CERN for deg?
 Kurs: språk, ledelse, kommunikasjon, teknikk osv.

 Tid til egenutvikling

• "Kjernetid" 8.30-17.30
 Dog svært fleksibelt med

en god lunsjpause



Genève og omegn

• Ski

• Fjellturer

• Klatring

• Seiling

• Luftsport

• Termalbad

• Generell turisme



Tilbake til skolebesøkene



Så langt for så lite …?



Muligheter for “utvidede besøk”?



Glem ikke utstillingene
Globen og Microcosmos



Ekstra foredrag er som oftest en mulighet

Med faren for overdose …

- Romsituasjonen kan begrense

forelesningsmulighetene

- Ekstra feltbesøk er lettere å fikse for 

mindre grupper med egen buss



Genève og Sveits har mange 

muligheter



Besøk på FN
7 CHF/elev, varighet ~2 timer



Røde kors museet
5 CHF/pers. i gruppe, varighet ~2 timer?



Norske FN-delegasjonen



Patek Philippe museet



I Calvins fotspor med Sjømannskirka
Gratis, varighet ~1 time



EPFL i Lausanne



Technorama i Winterthur



Aiguille du Midi, 3842 moh
Chamonix, Frankrike



Hjemme igjen …

• Mer “Open Data”?

• Rapport

• Film

• Wikipedia

http://opendata.cern.ch/
https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:CERN

