Den 11. februar 2021

Kære kollega og kontaktperson, kære semifinalist!

Tak for aktiv medvirken i årets helt anderledes semifinale i biologiolympiaden!
Årets semifinalister har lørdag den. 6. februar besvaret to tests og med indsendelse af deres svar
tilkendegivet, at besvarelsen er sket selvstændigt og uden brug af bøger, Internet og andre
hjælpemidler (lommeregner dog undtaget).
Det er derfor med stor glæde vi på baggrund af de indsendte besvarelser kan meddele, at følgende
elever har kvalificeret sig til træning og finale 2021:
Aalborg Katedralskole: Mille B. Olesen
Birkerød Gymnasium: Helena Marie Kaagaard og Lindy Zhu
Espergærde Gymnasium: Albert Rumle Bernsen
Falkonergårdens Gymnasium: Cæcilie Buchholt Johansen
Favrskov Gymnasium: Natazja Jakobine Steensig
Greve Gymnasium: Laura Schulze-Koops
H.C. Ørsted Gymnasiet, Lyngby: Richard Borodin Schmidt
NEXT Sukkertoppen: Gymnasium: Amalie Slangerup Ludvigsen
Niels Steensens Gymnasium: Emma Storgaard Nielsen og Mikkel Schröder Rischel
Nørre Gymnasium: Andrea Babette Pedersen Arendt
Risskov Gymnasium: Ida Wallberg Larsen
Roskilde Katedralskole: Rebekka Ryding
Skive College: Poul Hempler
Viborg Gymnasium & HF: Anna Hviid
Tak til alle der har deltaget, og et særligt og stort tillykke til jer der går videre!
Programmet for træning og finale ser pt således ud, men vi må desværre stadig forbeholde os ret til
ændringer, da alle coronarestriktioner fortsat må overholdes:

Biologiolympiaden 2021
Der bliver træning for finalisterne i botanik og zoologi på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter
ved Sorø Akademi onsdag d. 5. – fredag 7. maj.
Den praktiske del af finalestævnet på Syddansk Universitet i Odense fredag den 16. april er aflyst
og afvikles on-line lørdag den 17. april. Den teoretiske del af finalen finder sted som afslutning på
en teoretisk træningsweekend ved tidligere IBO-deltagere på Gefion Gymnasium lørdag den 8. –
søndag den 9. maj.
Vinderne af årets science-OL i fagene biologi, datalogi, fysik, geografi, kemi og matematik
offentliggøres ved en fælles event på DTU mandag den 10. maj.
Der vil blive live-streamet fra begivenheden.
Deltagernes ophold under træning og finale bliver betalt, mens skolerne forventes at afholde
deltagernes rejseudgifter.
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