
Torsdag d. 16. juni
12:00 Åbning af Techteltet – Kom og udfordr Unibosserne og 

IDA-formanden i quiz om teknologi

13:30 Cybersikkerhed og digital suverænitet: Hvem ejer dig i 

cyberspace? 

14:25 Bæredygtigt byggeri – hvilke dilemmaer skal løses først? 

15:20 Mere produktion i Danmark med robotter 

16:30 Hvordan uddanner vi til en klimavenlig fremtid? 

17:35 Cykler kan så meget mere! – debat om cykler og klima 

18:15 Live crowdfunding: Startups fra universiteterne pitcher

21.00 Fest i Techteltet – alle er velkommen!

Fredag d. 17. juni
10:30 Elektrificering af Danmark – Spørg eksperterne 

11:25 Kom nu i gang! Teknologiforståelse i grundskolen 

12:20 Kan vi forske os til en grøn fremtid? 

13:30 Exoskellet – klædt på til fremtiden 

14:25 Kvantekapløbet er i gang, men hvor står Danmark? 

15:20 Udflytning af uddannelser: hovedløst eller rettidig omhu? 

16:30 Når CO² bliver en vare, får vi så kamp om kulstoffet? 

17:25 Hvor hurtigt kan danskerne få grøn energi? 

18:15 Hvordan sikres innovativ forskning i konkurrencen om 

midler? 

Lørdag d. 18. juni
09:00 Mads & A-holdet 

10:30 Hvor er det globale udsyn? 

11:20 Hvordan skaber vi et bæredygtigt studie- 

og arbejdsmiljø? 

12:20 Det er hands-on, det er sjovt, 

det er engineering. Tør du? 

13:30 Har du talt med din robot i dag? 

14:25 Uddannelsespolitisk debat: Ungdommen 

– en knap ressource 

15:20 Hvordan kan Danmark blive teknologisk førende?

16:30 LIVE: Satellit sendes i rummet

17:25 Smag på forskningen 

Aktiviteter og workshops

Kom forbi og prøv vores forskellige workshops. 
Byg og flyv din egen drone. Test din egen antenne – er den 
god nok til satellitkommunikation? 

Har du styr på arbejdmiljøet?
Oplev de faste teknologiudstillinger og deltag i 
spændende pop-up events for børn og voksne. 
Kig forbi og hør hvad der er på programmet.
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Torsdag d. 16. juni
14:00 WTF! Vild videnskab med Youtuber Maria Jarjis

15:00 Gode rammer, godt samarbejde – SMV'er og universi-

teterne 

16:00 Den etiske drone

17:00 Hvordan fjerner vi skraldespanden med restaffald?

Fredag d. 17. juni
10:00 STEMmer kompetencerne til den grønne omstilling? 

11:00 Velfærdsstaten på AI – dilemmagames 

12:10 WTF! Vild videnskab med Youtuber Maria Jarjis 

13:00 Hvordan sikrer vi flere grønne deep tech start-up-virk-

somheder? 

14:00 Verdens første universelt designede session på 

Folkemødet

15:00 Skriftestolen – uddannelsespolotik set i bakspejlet

16:00 Hjælp min varmeregning stiger!

17:00 Fremtidens digitale kompetencebehov – Sådan 

kommer vi videre

Lørdag d. 18. juni
09:45 WTF! Vild videnskab med Youtuber Maria Jarjis 

11:00 Bæredygtige løsninger nu og i fremtiden 

12:00 Towards a Nordic Circular Future 

15:00 Grøn indenrigstrafik og logistik m. elektriske 

droner 

Aktiviteter og workshops

Kom forbi og prøv vores forskellige workshops og aktiviteter.
Torsdag: Se ARMA - en rover der skal bruges til at studere 
Albedo-effekten på Grønland
Torsdag-fredag-lørdag: Prøv Sundhedsraceren – en gokart-
bane spækket med teknologi, hvor du leverer strømmen.
Prøv undervandsrobotten MiniROV. 

Kan du gennemføre alle missionerne? 
Hjælp Tiny Earth-projektet med at finde fremtidens 
antibiotika.

Oplev de faste teknologiudstillinger og deltag i 
spændende pop-up events for børn og voksne. 
Kig forbi og hør hvad der er på programmet.
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