Program for
koordinatormøde
30. maj 2017
9.00 - 9.20
Velkommen, kaffe og brød
Velkomst og oplæg v/ Astra

9.20 - 9.50
Bordet rundt - nyt fra kommunerne
•
Hvad er aktuelt for dit arbejde med
kommunens naturfaglige kultur?
•
Hvad er de største udfordringer du står
overfor, som du gerne vil have sparring på?

9.50 - 12.00
Naturfagene og skolevirksomhedssamarbejde
Oplæg og spørgsmål i plenum
Entreprenørskabskolen - en kommunal model
for skole-virksomhedssamarbejdet
v/ Lisbeth Mouritzen, pædagogisk administrativ konsulent i Ikast-Brande
Kommune. Lisbeth fortæller med afsæt i
erfaringer fra Entreprenørskabsskolen om
en samarbejdsmodel, der bringer både
naturfaglige og uddannelsesmæssige
elementer i spil, til gode for både skoler og
virksomheder.
Cesso - en regional model for skolevirksomhedssamarbejdet
v/ Linda Stenholt Jensen, projektleder
ved Cesso.
Uddannelsespuljen i Region Midtjylland
v/ Maria Skov Pedersen, Udviklingskonsulent
i Region Midtjylland. Få et indblik i, hvordan
et projekt som Cesso er finansieret og
hvordan din kommune kan søge regionens
uddannelsespulje om lignende projekter.

12.00 - 12.30
Frokost

12.30 - 13.00
Rollen som erhvervsplaymaker
v/Kasper Bech Pedersen, erhvervsplaymaker
ved Pro Varde. Kasper fortæller om sine
erfaringer, hvor han som erhvervsplaymakeren
arbejder for at skabe et styrket og mere
struktureret samarbejde og undervisningsforløb
mellem erhvervslivet og skolen. Dette fokus
er en udløber af åben skole, der bygger på, at
skolerne skal ud i samfundet og samfundet ind
i skolerne i Varde Kommune.

13.00 - 14.00
Gruppedrøftelse med inspiration fra
oplæggene og egne erfaringer
•

•
•

Tænk på muligheder for naturfaglige
skole-virksomhedssamarbejder i din
kommune. Hvad gør I allerede? Hvilke mål
løfter samarbejdet for hhv. lærere/elever,
skolen og virksomheden?
Hvordan kan oplæggene inspirere
til udvikling af eksisterende og nye
samarbejder?
Hvad er dit næste træk i din kommune i
forhold til skole-virksomhedssamarbejde?
Hvad skal der til for at realisere ønskerne
(hvad, hvem, hvor, hvornår, hvorfor)?

14.00 - 14.30
Nyt fra Astra og afrunding

