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Nationale indsatser for undervisning af børn og unge får 
størst effekt, hvis kommuner aktivt oversætter dem til lokal 
undervisningspraksis.

Med udsigten til en National naturvidenskabsstrategi og en 
national Teknologipagt inviterede Astra i 2017 alle 98 kommuner 
til en fælles forberedelse i regi af ‘UdviklingsRum 2017-19’ (UR). 
En del kommuner viste interesse for forløbet og 11 kommuner førte 
forløbet til ende (se bilag 1).

Denne publikation formidler de 11 kommuners forskellige erfarin-
ger fra en proces over to år frem mod en kommunal og politisk 
vedtaget naturfagsstrategi. Erfaringerne er indsamlet i en fælles 
skabelon ved forløbets sjette og sidste workshop, og er formuleret 
af hver kommunes deltagende team af koordinatorer. Den væsent-
ligste indsats fra de 11 teams i forløbet er foregået i egen kommune 
i mellem forløbets i alt ni workshops og seminarer. Kommunernes 
erfaringer skal derfor læses i lyset af, at de forskellige teams har 
haft meget forskellige vilkår for deres arbejde.

Vi ved fra forskningen*, at en kommunal koordinatorfunktion på 
naturfagsområdet aktiverer eksisterende ressourcer og øger den 
samlede effekt af en indsats. Derfor er det glædeligt at se, at 
evalueringen fra de 11 kommuners teams af koordinatorer peger 
på, at det tværkommunale UdviklingsRum har bidraget til at styrke 
egen kommunes naturfagskoordinatorfunktion og skabt rammer 
for videndeling om strategisk udvikling af naturfagsområdet.

Astra takker de 11 kommuner for deres deltagelse i UdviklingsRum 
2017-19. En særlig tak til de 11 kommuners koordinatorer for deres 
engagement og deres accept af, at dele erfaringer i denne opsam-
ling til gavn for landets øvrige 87 kommuner. Alle kommuner og 
regioner har glæde af at videndele om strategiske indsatser på 
naturfagsområdet 

God læselyst!

Forord

*von der Fehr, Ane. (2016). Exploring social networks of science education actors in 
Danish Science Municipalities. Ph.d-afhandling, Københavns Universitet, København.



Dragør Dragør Kommune

Dato for svar 5.9.19

Borgmesterparti V

Antal indbyggere 14.288

%-andel 0-17 år 22,8

Antal 0-17 år 3.258

% af landet 0,28

Antal grundskoler 3

Antal ungdoms- & 
erhvervsuddannelser

1

Vigtigste opmærksomhedspunkt ift 
udviklingen af jeres naturfagsstrategi?
Koordinering og projektledelse (herunder 
ledelsesmæssig opbakning) samt rum til at 
have “snuden i sporet”.

Hvem 
Asger Villemoes Nielsen, 
asgern@dragoer.dk

Mette Elizabeth Hansen,  
metteelizabeth@gmail.com

Udfordring
Dragør kommune ville fremme og udvikle 
den naturfaglige kultur og læringsfællesskab

Vision
Vores vision er at udvikle en stærk og bære-
dygtig naturfaglig kultur, der styrker Dragørs 
børn og unges nysgerrighed, motivation og 
naturfaglige kompetencer/dannelse. Således 
vil eleverne fra skolerne i Dragør kommune 
få noget helt særligt med sig på deres videre 
vej mod en ungdomsuddannelse og et bære-
dygtigt liv.
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11 kommuners erfaringer med strategisk naturfagsudvikling

Vigtigste hæmmende kraft ift udviklingen 
af skolers naturfaglige kulturer?
Ledelse, lærernes engagement (hos nogle enkelte), 
tid til arbejde, økonomi

Vigtigste fremmende kraft ift udviklingen 
af skolers naturfaglige kulturer?
Ledelse, herunder projektlederens engagement, 
lærernes engagement (hos de fleste), beslutnings-
kraft og politisk opbakning 

Vigtigste succesoplevelse ift udviklingen 
af jeres naturfagsstrategi?
Oplevelse af det faglige fællesskab og engage-
ment på de fælles workshops for alle kommunens 
lærere og pædagoger; naturvidenskabsfestival - i 
2019 som en fælles kommunal event, hvor alle 
skoler deltager

Samspil mellem naturfagsstrategien og 
forankring i lokal praksis på den enkelte skole?
Der er nedsat tovholdere på hver skole - og de skal 
mødes 1-2 gange om året med kommunens fælles 
naturfagskoordinator. Strategien byder skoleledel-
serne til at bakke naturfagenes personale op med 
tid, sparring og mulighed for samarbejde. Samtidig 
er der i strategien givet et fælles didaktisk grundlag 
eller indfaldsvinkel for det naturfaglige arbejde, der 
hænger sammen med andre didaktiske arbejdsfæl-
lesskaber. Derudover er der i strategien indbygget 
en SMTTE-model, der skal bruges af alle til at 
udarbejde konkrete, operationelle handlinger til 
implementering af strategiens elementer.

Fællesskabet, som værdifuld parameter, under-
støttes også af strategiens krav til skolerne og 
institutionerne om at lave ikoniske begivenheder 
- fx naturvidenskabsfestival, hvor fagene på tværs 
arbejder sammen om at få eleverne til at præsente-
re og formidle naturfag for forældre og gæster.

Hvordan udvikler en kommune bedst 
naturfagsundervisningens kvalitet?

Strategien giver et fælles grundlag, der sikrer 
et nogenlunde ensartet kvalitativt grundlag 
for naturfagenes praksis på de forskellige 
skoler. 

Og dertil kommer, at UR har betydet, at udar-
bejdelsen af strategien er foregået i sparring 
og deltagelse i selskab med andre. Nøjagtig 
som det fagfællesskab, vores strategi fordrer 
lokalt. Et fælles ejerskab med en sparring, 
dialog og gensidig inspirerende deltagelse. 
Der samtidig har en klar og sikker proces 
frem mod det endelige resultat. Som projekt-
orienteret, fagligt fællesskab har UR hjulpet 
på flere forskellige måder.  
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Fredericia Fredericia 
Kommune

Dato for svar 5.9.19

Borgmesterparti S

Antal indbyggere 50.868

%-andel 0-17 år 20,8

Antal 0-17 år 10.581

% af landet 0,91

Antal grundskoler 20

Antal ungdoms- & 
erhvervsuddannelser

5

Hvem 
Charlotte Mikkelsen, 
Charlotte.Mikkelsen@fredericia.dk

Jesper Vilsbæk Sørensen, 
jesper.v.sorensen@fredericia.dk

Udfordring
Politisk ønske om at arbejde med en STEAM 
proces i et 0-18 års perspektiv for at styrke 
børn og unges læringsprogression.

Fokus på, at kommunale iagttagelser om-
kring naturfagene peger på, at disse har det 
svært.

Vision
“Ønske om, at børn og unge fra dagtilbud til 
ungdomsuddannelse i deres læreproces er 
undersøgende, skabende, foretagsomme og 
at læring giver mening. 

Barnets møde med de faglige områder skal 
ses som en del af en dannelses- og lærings-
proces, der strækker sig fra dagtilbud og fort-
sætter op i grundskolen. Et stærkt tværfagligt 
læringsmiljø, der sætter unge mennesker i 
stand til træffe fremtidige uddannelsesrette-
de valg”.

11 kommuners erfaringer med strategisk naturfagsudvikling

Vigtigste hæmmende kraft ift udviklingen 
af skolers naturfaglige kulturer?
Fagfaglig opdeling i grundskolen.

Stor variation dagtilbud og skoler imellem og deraf 
et følgende mangeartet behov for indsatser. 

Vigtigste fremmende kraft ift udviklingen 
af skolers naturfaglige kulturer?
Forståelse af hinandens forskellighed og et fælles 
afsæt i STEAM.

0 - 6 års afsæt i Den Styrkede Pædagogiske lære-
plan, samt at vi sammen står på tidligere strategier. 
Heriblandt strategi for Grøn Generation.

Distrikts organisering der kan løfte i et 0 – 18 års 
perspektiv.

Vigtigste succesoplevelse ift udviklingen 
af jeres naturfagsstrategi?
Fælles faglig inspiration og sparring med kommu-
ner og ASTRA i UR forløb.

Ift. dynamiske processer med rigtig mange interes-
senter involveret er raffinering af evnen til at kunne 
have is i maven en stærk proces. Anerkendelse af 
tidsperspektivet - det at give plads til modning af 
kulturel forandring er centralt.

Hvordan udvikler en kommune bedst 
naturfagsundervisningens kvalitet?

En favnende og inddragende sammenfat-
ningsproces, hvor perspektiver undersøges. 
Eksempelvis forældre, elever, ressource-
personer, fagteams, pædagogisk ledelse, 
forvaltnings- og politisk niveau

Vigtigste opmærksomhedspunkt ift 
udviklingen af jeres naturfagsstrategi?
At der gives rum til at interessenter i proces-
sen får tid til at forstå sammen, tage viden 
ind, kvalificere refleksion og “modnes” mod 
en fælles forståelse.

Samspil mellem naturfagsstrategien og 
forankring i lokal praksis på den enkelte skole?

Dialogbaseret proces med afsæt i fælles forstå-
else af STEAM begrebet - skoler, dagtilbud og 
forvaltning.

Opbyggelse af videndelingskultur
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Furesø
Furesø Kommune

Dato for svar 5.9.19

Borgmesterparti S

Antal indbyggere 40.613

%-andel 0-17 år 23,7

Antal 0-17 år 9.625

% af landet 0,82

Antal grundskoler 11

Antal ungdoms- & 
erhvervsuddannelser

1

Hvem 
Johnny Skjoldborg Krog, 
jsk1@furesoe.dk

Peter Thomsen, 
peth@furesoe.dk

Søren Rafn, 
ornithoctoninae@gmail.com

Udfordring
Der eksisterede gode erfaringer med ud-
viklingssamarbejde sammen med Astra og 
lokale naturformidlere mhb på højne natur-
fagstilbud ind i grundskoleområdet ifm. andet 
projekt. Der var ikke en naturfagsstrategi i 
forvejen, og afgangskarakterer i naturfag 
kunne profitere af en målrettet indsats.

Vision
Elevundersøgelser afdækkede et stærkt 
ønske om større virkelighedskobling af 
naturfaglige emner, så det lærte har større 
relevans til elevers hverdag og samfunds-
problematikker. Formændene fra Udvalg 
for Dagtilbud & familier, samt Udvalg for 
Skole og Ungdomsuddannelse, ytrer tilsva-
rende ønsker ud fra et dannelsesmæssigt 
synspunkt.
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11 kommuners erfaringer med strategisk naturfagsudvikling

Vigtigste hæmmende kraft ift udviklingen 
af skolers naturfaglige kulturer?
Skift i forvaltningsledelse undervejs i udviklingsar-
bejdet, på flere poster, har utilsigtet sat processen 
på pause.

Vigtigste fremmende kraft ift udviklingen 
af skolers naturfaglige kulturer?
Kommunens overordnede vision samt netværkenes 
sammenhængskraft og styrke. Der eksisterer en 
fælles vilje, drevet af ildsjæle, til at styrke natur, 
læring og trivsel på børnenes præmis.

Vigtigste succesoplevelse ift udviklingen 
af jeres naturfagsstrategi?
Stor uformel opbakning fra Fælles Elevråd, lærere, 
pædagoger, skoleledelser, forvaltninger, og rele-
vante politikere. 

Vigtigste opmærksomhedspunkt ift 
udviklingen af jeres naturfagsstrategi?

At få strategiudviklingsarbejdet forankret i 
det politiske og forvaltningsmæssige, så stra-
tegiarbejdet får tildelt de fornødne ressourcer 
og bevågenhed.

Samspil mellem naturfagsstrategien og 
forankring i lokal praksis på den enkelte skole?

Tæt samarbejde med fælles elevråd, naturfags-
netværk og skoleledelser om at operationalisere 
strategi
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Høje-Taastrup
Høje-Taastrup 

Kommune

Dato for svar 16.9.19

Borgmesterparti K

Antal indbyggere 50.246

%-andel 0-17 år 22,3

Antal 0-17 år 11.205

% af landet 0,96

Antal grundskoler 14

Antal ungdoms- & 
erhvervsuddannelser

3

Vigtigste opmærksomhedspunkt ift 
udviklingen af jeres naturfagsstrategi?

At der bør være aktive mødefora/strukturer 
fra ledelse til naturfagskoordinator(er) til 
naturfags-vejledernetværk til skolers na-
turfagsteams og alle naturfagslærere kan 
kontaktes på platform.

Hvem 
Thomas Gyalokay, 
thomasgy@htk.dk

Udfordring
Et altomfattende institutions- og skoleprojekt 
for udvikling af en mere projektorienteret, 
innovativ og autentisk undervisningskultur – 
herunder udvikling af en STEM-baseret skole.

Ændringsprocesserne udfordrer fagligheden 
på mange måder.

Vision
At flere elever vælger uddannelse ud over 
folkeskolen.

At naturfagligheden udvikles og styrkes gen-
nem en høj grad af iderigdom, faglig sparring 
og didaktisk fleksibilitet i både kendte under-
visningsformer og projektarbejdsformer med 
bl.a. ”hands-on-læring” og samarbejde med 
eksterne aktører, som tydeliggør behovet for 
at lære (naturfagligt) stof.

11 kommuners erfaringer med strategisk naturfagsudvikling

Vigtigste hæmmende kraft ift udviklingen 
af skolers naturfaglige kulturer?
Ledelsesmæssigt fokus på alverdens andre ting og 
ingen prioritering af naturfaglig kulturopbygning.

Vigtigste fremmende kraft ift udviklingen 
af skolers naturfaglige kulturer?
Tid til en naturfaglig læringskultur, som især bygger 
på didaktisk ideudveksling mellem fagfæller og 
inspiration samt facilitetsudvikling både lokalt og 
kommunalt.

Vigtigste succesoplevelse ift udviklingen af jeres 
naturfagsstrategi?
Netværk af naturfagsvejledere mellem skolerne.

Åben skole muligheder, Økobase, virksomhedssam-
arbejde og events som CRAFT.

Samspil mellem naturfagsstrategien og 
forankring i lokal praksis på den enkelte skole?

Udvikling/fastholdelse af ovenstående 
opmærksomhedspunkt.

Udvikling af en evalueringskultur for Projekt Fremti-
dens Skole, som også fokuserer på (natur)faglighe-
den i projektundervisningen.

Hvordan udvikler en kommune bedst 
naturfagsundervisningens kvalitet?

Ved at fokusere på strukturer som både 
udfordrer og understøtter naturfagslærere, 
der, hvor de oplever behov i dagligdagen. 
Det har sin tyngde i et lokalt professionelt 
læringsfællesskab, men skal også støttes 
via fælles kommunale udviklingstiltag (ex. 
Events, talentstrategi, åben skoletilbud mv).
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Kalundborg
Kalundborg
Kommune

Dato for svar 5.9.19

Borgmesterparti V

Antal indbyggere 48.736

%-andel 0-17 år 19,8

Antal 0-17 år 9.650

% af landet 0,83

Antal grundskoler 26

Antal ungdoms- & 
erhvervsuddannelser
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Vigtigste opmærksomhedspunkt ift 
udviklingen af jeres naturfagsstrategi?
Klarhed omkring ”projektets” forudsætninger 
inden igangsættelse. Overblik over alle rele-
vante aktører, processen og økonomi.

Hvem 
Büsra Koca, 
busra.koca@kalundborg.dk

Udfordring
Vi havde allerede en eksisterende naturfags-
strategi, der ”udløb” for nogle år siden. Da 
Astra skrev ud til alle kommuner, tænkte vi 
derfor, det kunne være en passende anled-
ning til at ajourføre naturfagsstrategien.

Vision
Kalundborg Kommune ønsker at udvikle og 
vedligeholde en stærk naturfaglig kultur, der 
bidrager til naturfaglig dannelse, og som kan 
motivere flere børn og unge til at se mulighe-
der i at vælge en STEM-uddannelse. Dette 
eksemplificeres blandt andet ved, at:

• Flere børn og unge oplever nysgerrighed 
og motivation for naturfag

• Alle børn og unge bliver så dygtige, de 
kan, til naturfag
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11 kommuners erfaringer med strategisk naturfagsudvikling

Vigtigste hæmmende kraft ift udviklingen af 
skolers naturfaglige kulturer?
Intet svar

Vigtigste fremmende kraft ift udviklingen af 
skolers naturfaglige kulturer?
Intet svar

Vigtigste succesoplevelse ift udviklingen af jeres 
naturfagsstrategi?
Stort engagement og interesse i at ajourføre 
naturfagsstrategien.

Samspil mellem naturfagsstrategien og 
forankring i lokal praksis på den enkelte skole?
Opfølgning af naturfagsstrategien indgår som en 
del af skolernes lokale planer for at sikre øget 
kvalitet. Der vil derfor årligt følges op på fx, om 
skolerne har gennemført aktiviteter for inddragelse 
af naturen og virksomheder i det omkringliggende 
samfund.

Hvordan udvikler en kommune bedst 
naturfagsundervisningens kvalitet?

Sætter den overordnede ramme for at sikre 
det lokale ejerskab. Sikrer værdi for alle 
involverede aktører, der kan se værdien 
og vigtigheden af at sikre kvaliteten for 
naturfagsundervisningen.
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Kolding
Kolding 

Kommune

Dato for svar 5.9.19

Borgmesterparti V

Antal indbyggere 92.282

%-andel 0-17 år 21,7

Antal 0-17 år 20.025

% af landet 1,72

Antal grundskoler 29

Antal ungdoms- & 
erhvervsuddannelser

9

Hvem 
Johnny Pedersen, 
johpe@kolding.dk

Jørn Chemnitz, 
jckr@kolding.dk

Udfordring
Vores strategi var udløbet. Den nationale 
strategi. Behov for STEM indsats. Erkendel-
se af forbedringsmuligheder på området. 
Sammenhæng med skolevision og styrket 
indsats.

Vision
Øget nysgerrighed og interesse for naturvi-
denskab hos elever, lærere og ledere. Øget 
naturfaglig dannelse. Øget Science Kapital. 
Bedre rekruttering til STEM udd. 

11 kommuners erfaringer med strategisk naturfagsudvikling

Vigtigste hæmmende kraft ift udviklingen af 
skolers naturfaglige kulturer?
Lavt ledelses og medarbejder fokus,  engagement 
og svag naturfaglig kultur. Medarbejderkompe-
tencer,  manglende fokus på overgange og Natur/
teknologi.

Vigtigste fremmende kraft ift udviklingen 
af skolers naturfaglige kulturer?
Engageret ledelse og dygtige, engagerede med-
arbejdere stærk naturfaglig kultur på skolen/i 
kommunen.

Vigtigste succesoplevelse ift udviklingen 
af jeres naturfagsstrategi?
Enighed blandt skoleledere, naturfagsvejledere og 
pædagoger ift. strategi udkast.

Hvordan udvikler en kommune bedst 
naturfagsundervisningens kvalitet?

Ledelsesmæssig fokus med hjælp fra dygtige 
naturfagsvejledere og centralt engagement.

Vigtigste opmærksomhedspunkt ift 
udviklingen af jeres naturfagsstrategi?
Bred involvering lige fra begyndelsen.

Samspil mellem naturfagsstrategien og 
forankring i lokal praksis på den enkelte skole?

Lokale handleplaner med opfølgende 
kompassamtaler.



Odsherred
Odsherred
Kommune

Dato for svar 5.9.19

Borgmesterparti S

Antal indbyggere 33.023

%-andel 0-17 år 16,9

Antal 0-17 år 5.581

% af landet 0,48

Antal grundskoler 16

Antal ungdoms- & 
erhvervsuddannelser

3

Vigtigste opmærksomhedspunkt ift 
udviklingen af jeres naturfagsstrategi?
Med det formål at højne og udnytte elevers 
og kollegers faglige udviklingspotentialer.

Hvem 
Jakob Walløe Hansen, 
jakob@geoparkodsherred.dk

Katja Nebsager, 
katja.nebsager@hb-sk.dk

Udfordring

Manglende fælles retning på naturfaglige 
indsatser og dannelseskulturer. Beslutnin-
gen er ikke kommunal, men derimod lokalt 
forankret – dog nu med politisk support. 

Vision
Udgangspunktet er den nationale naturviden-
skabsstrategi og Teknologipagten (STEM). 
Samlet indsats og lokale handleplaner skal 
sikre sammenhæng på tværs af og på langs 
i hele uddannelseskæden. Der er behov for 
kulturel fornyelse, dannelse, nysgerrighed 
og samarbejde. Derudover er der brug for 
naturfaglig kompetenceudvikling og professi-
onelle læringsfællesskaber blandt lærere og 
pædagoger.

11 kommuners erfaringer med strategisk naturfagsudvikling

Vigtigste hæmmende kraft ift udviklingen af 
skolers naturfaglige kulturer?
Stadige kommunale strukturforandringer i arbejdet 
med strategien.

Vigtigste fremmende kraft ift udviklingen af 
skolers naturfaglige kulturer?
Lokalt initiativ blev hjulpet på vej af skoleleder.

Vigtigste succesoplevelse ift udviklingen af jeres 
naturfagsstrategi?
UR-team med samme interesser. Afholdt møde i 
styregruppen med repræsentanter fra forvaltning 
og politisk hold.

Samspil mellem naturfagsstrategien og 
forankring i lokal praksis på den enkelte skole?
Sigter på ledelsesmæssig forankring af strategi og 
med afsæt i brugerbaseret design. 

Hvordan udvikler en kommune bedst 
naturfagsundervisningens kvalitet?
Gør den operationel og sikrer at strategien 
har karakter af handleplan. At der er tid 
til naturfagsvejledning på alle skoler og 
tid til professionelle læringsfora. Midler 
til efteruddannelse er en betydningsfuld 
faktor for, at man sikrer strategiens lokale 
implementering.
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Skive Skive 
Kommune

Dato for svar 4.9.19

Borgmesterparti V

Antal indbyggere 46.540

%-andel 0-17 år 20,2

Antal 0-17 år 9.401

% af landet 0,81

Antal grundskoler 21

Antal ungdoms- & 
erhvervsuddannelser

7

Hvem 
Sara Heidemann Pedersen, 
AHP@skivekommune.dk

Søren Sohn, 
soer3033@skiveskoler.dk

Udfordring
I Skive Kommune havde vi i 2015/16 gennem 
to puljer et beløb på godt en million, som vi 
etablerede vores ”Læringsambassade” for. 
Dette gav os et øget fokus på naturfagene og 
et behov for at få skabt fokus og retning for 
STEM-fagene i Skive Kommune.

Vision
Vores vision er at omsætte den nationale na-
turvidenskabsstrategi til en lokal handleplan 
for naturfagene i Skive Kommune for børn fra 
0-18 år og at handleplanen skal være med til 
at sikre:

• at børnene i Skive Kommune oplever en 
sammenhæng og naturlig progression 
i arbejdet med naturfag i overgangene 
fra dagtilbud til skole og fra skole til 
ungdomsuddannelse

• at naturfagene bruges i arbejdet med FN’s 
17 verdensmål

• at der er sammenhæng med handlepla-
nerne for matematik og for it- og digitale 
teknologier og at vi på sigt skaber sammen-
hæng mellem handleplanen for naturfag og 
de praktiske og musiske fag 

• at Læringsambassaden og SkiveDNA har 
forløb, inspiration og/eller lærerkurser, som 
understøtter handleplanen og rammer ind i 
STEM-fagene

• at dagtilbud, folkeskoler, ungdomsuddan-
nelser og relevante samarbejdspartnere har 
mulighed for at samarbejde omkring STEM

• at skolerne inddrager UU i vejledningen af 
de unge omkring uddannelsesvalg, og at 
de er opmærksomme på de politiske krav 
om at tone vejledningen, så STEM-fagene 
fremhæves

11 kommuners erfaringer med strategisk naturfagsudvikling

Vigtigste hæmmende kraft ift udviklingen af 
skolers naturfaglige kulturer?
Tid til naturfagsvejledere på alle skoler
Koordineringen med ungdomsuddannelserne

Vigtigste fremmende kraft ift udviklingen 
af skolers naturfaglige kulturer?
Gennem Læringsambassaden (Søren Sohn) har vi 
kræfter, der kan facilitere netværk

Vi oplever stor vilje til at deltage i et netværk fra 
alle, som vi har haft med i vores arbejdsgrupper 
omkring handleplanen. Dagtilbud, folkeskole og 
ungdomsuddannelserne i Skive.

Vigtigste succesoplevelse ift udviklingen 
af jeres naturfagsstrategi?
Skabt kontakt til rigtig mange interessante 
interessenter – vilje til samarbejde og netværk

Hvordan udvikler en kommune bedst 
naturfagsundervisningens kvalitet?
Vi ønsker at etablere et netværk, som går på 
tværs af uddannelseskæden, hvor vi kan ska-
be den ”røde tråd”, herunder styrke et fælles 
sprog og fagsyn

Vigtigste opmærksomhedspunkt ift 
udviklingen af jeres naturfagsstrategi?
At tænke i hele fødekæden og 
sammenhænge

Samspil mellem naturfagsstrategien og 
forankring i lokal praksis på den enkelte skole?
Gennem forskellige netværk, handleplan og 
kvalitetsrapport

11
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Sorø
Sorø

Kommune

Dato for svar 16.9.19

Borgmesterparti K

Antal indbyggere 29.595

%-andel 0-17 år 21,7

Antal 0-17 år 6.422

% af landet 0,55

Antal grundskoler 7

Antal ungdoms- & 
erhvervsuddannelser

1

Vigtigste opmærksomhedspunkt ift 
udviklingen af jeres naturfagsstrategi?
At holde gryden i kog.

Hvem 
Morten Holm Svensson, mohm@soroe.dk
Anne Kristine Raaholt, anra@soroe.dk

Udfordring
Vi ønskede at vores indsatser på det natur-
videnskabelige område skulle hvile på en 
strategi.

Vision
• Øge børns og unges interesse for STEM.

• Styrke fagligheden på området.

• Vi vil lave en sammenhængende naturvi-
denskabelig faglighed fra 0-18 år

• Vi vil skabe læringsrum for eleverne, der 
tilgodeser mange læringsmåder

• Vi vil øge fokus på teknologi, Engineering 
og it hos elever, lærere, pædagoger og 
ledelse,- endvidere skal der foreligge sam-
menkædning og koordinering med øvrige 
indsatser i kommunen inden for digitalise-
ring, teknologi og dannelse

• Vi vil yderligere øge og forankre samarbej-
det mellem skoler og virksomheder

12
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Vigtigste hæmmende kraft ift udviklingen af 
skolers naturfaglige kulturer?

Der har ikke været en sammenhæng mellem det 
arbejde der sker på den enkelte skole og det enkel-
te dagtilbud. Nu skal der arbejdes mere sammen. 
Kulturen i forhold til vidensdeling skal ændres. 

Der skal mere bredt fokus på kompetencer hos 
både ledelse og medarbejdere i skolen/dagtilbud.  

Vigtigste fremmende kraft ift udviklingen af 
skolers naturfaglige kulturer?

Ledelsens deltagelse og engagement i fagområdet.

Dygtige og engagerede medarbejdere.

En stærk naturfaglig kultur.

Samspil mellem naturfagsstrategien og 
forankring i lokal praksis på den enkelte skole?
Få ledelserne på skolerne og daginstitutionerne ind 
i processen.

Anvende naturfagsnetværket og naturambassadø-
rerne som aktive medspillere.

Tæt kontakt til daginstitutionerne og udnytte 
presset.

Hvordan udvikler en kommune bedst 
naturfagsundervisningens kvalitet?

Ved at sikre en ledelsesmæssig opbak-
ning og interesse på de enkelte skoler og 
daginstitutioner.

Vigtigste succesoplevelse ift udviklingen af jeres 
naturfagsstrategi?
Den gode opbakning fra alle.
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Sønderborg
Sønderborg 
Kommune

Dato for svar 13.9.19

Borgmesterparti S

Antal indbyggere 74.801

%-andel 0-17 år 19,9

Antal 0-17 år 14.885

% af landet 1,28

Antal grundskoler 31

Antal ungdoms- & 
erhvervsuddannelser

8

Hvem 
Julie Juel Andersen, juan@sonderborg.dk

Udfordring
Sønderborg Kommune havde allerede ved 
start en naturfagsstrategi. 

Vision
I Sønderborg Kommune er det godkendt at vi 
fra den nyeste valgperiode kun har en enkelt 
strategi. Det er visions-og planstrategien. Un-
der denne er der politikker og handleplaner. 
Den Grønne læseplan er en handleplan.  Der 
arbejdes nu på at arbejde mere med mate-
matikken i STEM. Det er her, det har vist sig 
at Sønderborg Kommune har en udfordring.

11 kommuners erfaringer med strategisk naturfagsudvikling

Vigtigste hæmmende kraft ift udviklingen af 
skolers naturfaglige kulturer?
Intet svar

Vigtigste fremmende kraft ift udviklingen 
af skolers naturfaglige kulturer?
Godt fagligt netværk

Vigtigste succesoplevelse ift udviklingen 
af jeres naturfagsstrategi?
At den opbygning som Sønderborg Kommune har 
brugt tidligere, er blevet brugt af flere kommuner i 
den indeværende  strategiproces med ASTRA.

Hvordan udvikler en kommune bedst 
naturfagsundervisningens kvalitet?
Kommunikation med skoleledelserne og 
forståelsen for, hvor de individuelle skoler har 
et behov eller et problem, der kan løftes.

Vigtigste opmærksomhedspunkt ift 
udviklingen af jeres naturfagsstrategi?
Opfølgning og implementering på de skoler 
eller årgange, hvor arbejdet med naturfag 
ikke er løftet. 

Samspil mellem naturfagsstrategien og 
forankring i lokal praksis på den enkelte skole?
Dette arbejde er forankret ved at House of Science 
har faglige vejledere på samtlige skoler.
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Vejle Vejle
Kommune

Dato for svar 5.9.19

Borgmesterparti V

Antal indbyggere 113.243

%-andel 0-17 år 22,2

Antal 0-17 år 25.140

% af landet 2,15

Antal grundskoler 39

Antal ungdoms- & 
erhvervsuddannelser

9

Vigtigste opmærksomhedspunkt ift 
udviklingen af jeres naturfagsstrategi?
At forvaltningen understøtter et bevidst 
og formelt samarbejde mellem ledelse og 
vejleder - så didaktisk udvikling prioriteres på 
skolen. 

Hvem 
Anne Vibeke Kragelund, anvkr@vejle.dk
Line Kastorp Kok, linkk@vejle.dk

Udfordring
Stort fokus på naturfag nationalt - undersø-
gelser tyder på at naturfagene har det svært. 

Politisk ønske om et fagligt løft - strategien er 
et forsøg på at give den retning, der kan føre 
til et fagligt løft. 

Vi skal have vist flere børn og unge at natur-
fag er en vigtig del af den almene dannelse 
og det er problematisk at interessen er 
dalene op gennem skoleforløbet for til sidst 
at forsvinde helt. 

Vision
• Nysgerrige børn, der benytter og beskytter 

naturen

• Børn og unge, der oplever sammenhæng i 
naturfagene 0-18 år

• Alle børn og unge udfordres fagligt

• Børn oplever inspirerende læringsmiljøer 
og møder kvalificerede voksne

• Lærere og pædagoger oplever videndeling 
i relevante netværk

Outcome skal være en stærk og bæredygtig 
naturfaglig kultur - tydelig genkendelig på 
flere niveauer - kommunalt, på skolen og i 
klasserummet. 
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Vigtigste hæmmende kraft ift udviklingen af 
skolers naturfaglige kulturer?
Hvis ikke opbakningen er etableret på alle tre 
niveauer - forvaltning, skoleledelse og fagteam 
(ressourcepersoner i naturfag) har udvikling/forbed-
ring svært ved at finde fodfæste.   

Vigtigste fremmende kraft ift udviklingen af 
skolers naturfaglige kulturer?
At der er en kommunal konsulent, en skoleleder 
og naturfagvejleder, der i et samarbejde prioriterer 
udvikling af naturfag gennem konkrete tiltag og 
indsatser lokalt på skolen - altså et samarbejde 

Samspil mellem naturfagsstrategien og 
forankring i lokal praksis på den enkelte skole?
Alle skoler er blevet bedt om at udarbejde en 
analyse af status på deres naturfag, derpå en 
handleplan for det videre arbejde indeholdende 
mål og handlinger, der skal forbedre praksis og 
efterfølgende dialogmøder mellem forvaltning, 
skoleleder og vejleder, hvor fokus har været på, 
hvad det naturlige næste skridt kunne være for den 
enkelte skole. 

Hvordan udvikler en kommune bedst 
naturfagsundervisningens kvalitet?

forskning, udfordringer og praksis skal hæn-
ge sammen 

Forventninger og ressourcer skal følges ad

Hensyntagen til der, hvor den enkelte skole 
er (individuelle handleplaner) 

Et fælles sprog om det vi gerne vil!! 

mellem de tre om implementering af den kommuna-
le strategi. 

Vigtigste succesoplevelse ift udviklingen af jeres 
naturfagsstrategi?
At Naturfagligt Netværk kom til at fungere som en 
platform for  didaktisk udvikling - hvorigennem vi 
kan drøfte tiltag, der understøtter arbejdet med 
strategien og arbejde med vejlederidentitet og den 
rolle man spiller som ressourceperson i naturfag på 
skolen. 
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Med udsigt til en National naturvidenskabsstrategi og en national 
Teknologipagt inviterede Astra i 2017 alle 98 kommuner til at 
deltage i ‘UdviklingsRum 2017-19’. En del kommuner viste interesse 
for forløbet og 11 kommuner forpligtede sig til at gennemføre 
forløbet.
Med deltagelse i forløbet har de 11 kommuner imødekommet 
appellen i National naturvidenskabsstrategi om “Lokal prioritering, 
faglige netværk og samarbejde”:

“Man kan sætte mange skibe i søen fra centralt hold for at styrke 
naturvidenskaben på uddannelsesinstitutionerne. Men en natio-
nal naturvidenskabsstrategi er afhængig af, at målsætningerne 
også understøttes og prioriteres lokalt i kommuner, på skoler og 
ungdomsuddannelsesinstitutioner.” 

National naturvidenskabsstrategi, 
Undervisningsministeriet, marts 2018

Forløbets ni aktiviteter har været koordineret med Astra’s netværk 
for alle kommuners naturfagskoordinatorer. Naturfagskoordinato-
rerne mødes årligt med Astra to gange regionalt, to gange natio-
nalt samt til en kommunal “kompassamtale”. 

Forløbets aktiviteter har fokuseret på:
• at styrke kommuners kapacitet til naturfaglig udvikling via en 

“naturfagskoordinatorfunktion”

• at skabe en behovsorienteret fælles ramme for teams af kommu-
nale koordinatorer, der arbejder med egen kommunes udvikling 
af en naturfagsstrategi. 

Vil du vide mere, kan du kontakte Astra eller de 11 kommuners 
kontaktpersoner på listen i bilag 2.

Resultaterne fra de 11 kommuners strategiproces findes på 
astra/forankring/udviklingsrum.dk. 

Om UdviklingsRum
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Bilag 1

Deltagende 
kommuner

Borgmester- 
parti

Antal 
indbyggere

%-andel 
0-17 år

Antal 
0-17 år

% af 
landet

Antal 
grundskoler

Antal 
ungdoms-& 

erhvervsudd.

Dragør V 14.288 22,8 3.258 0,28 3 1

Fredericia S 50.868 20,8 10.581 0,91 20 5

Furesø S 40.613 23,7 9.625 0,82 11 1

Høje-Taastrup K 50.246 22,3 11.205 0,96 14 3

Kalundborg V 48.736 19,8 9.650 0,83 26 6

Kolding V 92.282 21,7 20.025 1,72 29 9

Odsherred S 33.023 16,9 5.581 0,48 16 3

Skive V 46.540 20,2 9.401 0,81 21 7

Sorø K 29.595 21,7 6.422 0,55 7 1

Sønderborg S 74.801 19,9 14.885 1,28 31 8

Vejle V 113.243 22,2 25.140 2,15 39 9

11 UR-kommuner i alt 594.235 21,1 125.773 10,78 217 53

Danmark i alt 5.748.691 20,3 1.166.984 100,0 1884 516

Fakta: De 11 kommuner i Astra’s UdviklingsRum 2017-19 (UR)

Kilder: Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet pr. 201117
Institutionsregisteret pr. 230819
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Bilag 2

Region Kommune Navn Email

Region Hovedstaden Dragør Kommune Asger Villemoes Nielsen asgern@dragoer.dk

Dragør Kommune Mette Elizabeth Hansen metteelizabeth@gmail.com

Furesø Kommune Johnny Skjoldborg Krog jsk1@furesoe.dk

Furesø Kommune Peter Thomsen peth@furesoe.dk

Furesø Kommune Søren Rafn ornithoctoninae@gmail.com

Høje-Taastrup Kommune Thomas Gyalokay thomasgy@htk.dk

Region Midtjylland Skive Kommune Sara Heidemann Pedersen SAHP@skivekommune.dk

Skive Kommune Søren Sohn soer3033@skiveskoler.dk

Region Sjælland Kalundborg Kommune Büsra Koca busra.koca@kalundborg.dk

Odsherred Kommune Jakob Walløe Hansen jakob@geoparkodsherred.dk

Odsherred Kommune Katja Nebsager katja.nebsager@hb-sk.dk

Odsherred Kommune Michael Fryd michaelhemfryd@gmail.com

Sorø Kommune Anne Kristine Raaholt anra@soroe.dk

Sorø Kommune Morten Holm Svensson mohm@soroe.dk

Region Syddanmark Fredericia Kommune Charlotte Mikkelsen Charlotte.Mikkelsen@fredericia.dk

Fredericia Kommune Jesper Vilsbæk Sørensen jesper.v.sorensen@fredericia.dk

Kolding Kommune Johnny Walløe Pedersen johpe@kolding.dk

Kolding Kommune Jørn Chemnitz jckr@kolding.dk

Sønderborg Kommune Julie Juel Andersen juan@sonderborg.dk

Vejle Kommune Anne Vibeke Kragelund anvkr@vejle.dk

Vejle Kommune Line Kastorp Kok linkk@vejle.dk

Kontaktpersoner i de 11 kommuner
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Bilag 3
Fra strategi til lokal naturfagshandleplan – en skabelon fra astra.dk

Hvilke loka
le udfordringer i naturfagsundervisningen vil I gern

e løse?

Noter: Det I bliver inspireret af, og det I skal huske

Hvilke nye indsatser vil I sætte i gang for at arbejde mod målene?

Hvad gør I allerede, som hjælper jer mod de formulerede mål? 
Hvilke andre indsatser kender I, som har en virkning? 

Skolenavn

1

5

4

Jeg har et spændende job, 
der er vigtigt for Danmark 
og resten af verden

Jeg deltager i debatten på 
et oplyst grundlag

Skriv jeres de adlines og hvem der har an
sva

r f
or 

de
m 

i t
an

dh
jul

en
e.

Konkrete tegn: Det vi gør, og det vi kan se. Abstrakte tegn: Det vi oplever.Hvilke tegn vil I se efter for at kunne tale om, hvordan det går med j
eres

 m
ål?

Skolenavn

3 2

Hvilke mål har I for jeres lokale naturfagsindsats?



Noter
Her er plads til dine personlige noter
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astra@astra.dk
astra.dk

Mål i National naturvidenskabsstrategi (2018)

Matcher din kommunes mål 
for relaterede indsatser i 

dagtilbud, folkeskole og måske 
erhvervsfremme?

(F.eks. i kommunale 
naturfagsstrategier)

Matcher din regions mål for 
relaterede indsatser i ungdoms- 

og erhvervsuddannelser?
(F.eks. i Regionale 

Udviklingsstrategier (RUS) og 
regionale teknologipagter)

Flere børn og unge skal interessere sig for naturfag 
i folkeskolen samt vælge naturvidenskabelige 
gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser* 

Flere børn og unge skal være meget dygtige i 
naturvidenskabelige fag og erhvervsfaglige STEM-
uddannelser*

Nationale mål i Teknologipagten (2018)

150.000 personer 
skal deltage i Teknologipagtens indsatser i 2020

250 virksomheder 
skal engagere sig i Teknologipagtens indsatser i 2020

+20% flere danskere skal fuldføre en ikke-
dimensioneret videregående STEM-uddannelse om 10 
år

+20% flere skal fuldføre en STEM-erhvervsuddannelse 
om 10 år

Arbejdsstyrkens STEM- kompetencer skal være blandt 
Europas bedste

Danskernes evner til problemløsning med IT skal ligge
på niveau med de nordiske lande

Ingen omfattende rekrutteringsudfordringer
af STEM-kompetencer om 10 år

Check din egen kommune eller region

 *STEM betegner kompetencer indenfor Science, Technology, Engineering and Mathematics og anvendes i 
relation til erhvervsuddannelser, mens naturfag og naturvidenskabelige fag anvendes i forhold til folkeskole og 
gymnasiale uddannelser. (Børne- og Undervisningsministeriets afgrænsning af STEM)


