Opfølgning på koordinatormøde i Sorø
den 23. maj 17
Kære alle
Tak, for et godt og inspirerende møde i Sorø, hvor vi både fik sat
spot på skolevirksomhedssamarbejdet og diskuteret netværkets
kommende aktiviteter herunder mødedatoer.
Vi har vedlagt vores slides fra dagen og en folder fra
Erhvervsplaymakeren  har I lyst til at læse mere, så kan I orientere
jer på hjemmesiden erhvervsplaymaker.nemtilmeld.dk
Efter ønske fra jer bliver vores regionale netværksmøder fremover
afholdt i Sorø, så det er så centralt som muligt ift. kørsel.
De regionale mødedatoer blev ligeledes drøftet, og vi kom frem til,
at det fremover kunne være oplagt at afholde koordinatormøderne i
december og april.
Det har desværre vist sig, at der er nogle udfordringer med
decembermødet pga. ombygning af Astra/Science Talent bygningen,
så vi foreslår, at vi fastholder mødet på den allerede udmeldte dato:
d. 30. januar 2018.
Mht. mødeforslag omkring april/maj 2018 så er her en doodle, som
vi vil bede dig om at udfylde  så vælger vi den dato, hvor flest kan.
Kompassamtaler  Vi er godt i gang med at afholde samtaler hos jer
for at høre, hvad I netop nu arbejder med på naturfagsområdet, og
hvad vi evt. kan hjælpe jer med. Har du endnu ikke snakket med os
så book gerne en samtale :)
Her er et link til jeres kontaktinfo, så I let kan finde hinanden og
bruge netværket til at sparre omkring forskellige udfordringer og
spændende initiativer i jeres kommune. Tjek i øvrigt om din egen
kontaktinfo passer, hvis ikke så giv os besked herom.
Vi vil også benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at I indtil
den 7.juni kan nå at tilmelde jer orienteringsmødet om det fælles
strategi og forankringsforløb. Tilmelding og info om mødet findes
her .Der er pt 35 kommuner tilmeldt.
Mange hilsner
Laila Gdowski og Majbrit Keinicke

