Program og instruktion
20. maj 2020 naturfagskoordinatormøde i Region Hovedstaden
Kære naturfagskoordinator
Vi ses til online møde d. 20/5 2020 kl. 13.00 - 15.00
Mødet foregår på Google Meet via dette link
https://meet.google.com/hpj-yrfm-epo
Det anbefales, at du tilgår linket fra en Chrome Browser.
Hvis du har appen “Google Meet”, kan du også tilgå mødet med
mødekoden hpj-yrfm-epo
Hvis du får problemer undervejs...
- så send en sms til Majbrit på 20516403, så bliver du ringet op.
Inden mødet er det en god idé at…
- tjekke, at der er forbindelse til din computers højtaler og mikrofon. Brug
evt. headset, det kan ofte forbedre lydkvaliteten. Hvis din computer er
koblet til fx et whiteboard eller en ekstern skærm, så kan det godt betale
sig lige at tjekke, om alting virker inden mødet.
- sikre sig, at internetforbindelsen ikke skal deles med et helt kobbel
teenagere eller en flok 10-årige på Netflix :-) Hvis internettet “knaser”
under mødet, så gå evt. ind og ud af mødet eller slå dit kamera fra.
- have din telefon inden for rækkevidde. Et af punkterne på mødet er en
makkerøvelse, der gennemføres pr. telefon.
- have dette dokument åbent på din computer. Her finder du links til
grupperum og andre ressourcer, vi skal bruge til mødet.

Program
12.50 - 13.00
Teknisk tjek-ind
Vi mødes på https://meet.google.com/hpj-yrfm-epo
13.00 - 13.10
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Velkommen til mødet, introduktion til online mødeform
13.10 - 13.20
Nyt fra Astra
Herunder status på Astras generelle aktiviteter samt Forankrings
aktiviteter rettet mod naturfagskoordinatorer, naturfagsvejledere
m.fl.
13.20 - 13.50
Tjek-ind, naturfagskordinatorens arbejde lige nu.
Deling af jeres succeser og snubletråde i arbejdet som
naturfagskoordinatorer. Kort runde om arbejdet med at understøtte
og udvikle kommunens naturfaglige kultur.
Vi går i tre møderum:
Møderum

Facilitator Deltagere i møderummet

Grupperum 1
https://meet.google.
com/ywt-xvrr-iff

Elzebeth

Mette (Dragør)
Torben (Egedal)
Ulrik (Fredensborg)
Majbrit (Helsingør)
Daniel (Hvidovre)
Mads (Ishøj)
Dorthe (Tårnby)
Thomas (Høje-Taastrup)

Majbrit

Inge (Albertslund)
Ulla (Bornholm)
Christina (Gentofte)
Pernille (Gladsaxe)
Søren (Helsingør)
Gry (København)
Rikke (Tårnby)
Søren (Herlev)

Heiko

Søren (Albertslund)
Camilla (Ballerup)
Peter (Furesø)
Pernille (Halsnæs)
Christian (Hvidovre)
Trine (København)
Jacob (Lyngby-Taarbæk)
Karen (Rudersdal)

Padlet 1

Grupperum 2
https://meet.google.
com/sxi-tpbb-ier
Padlet 2

Grupperum 3
https://meet.google.
com/fxi-xzqj-oyf
Padlet 3
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13.50 - 14.00
Pause
14.00 - 14.50
Videndeling i kommunerne
Vi mødes først igen i fællesmødet på
https://meet.google.com/hpj-yrfm-epo
Her er der et kort oplæg om videndeling inden for naturfaglige
fællesskaber i kommunen. Herefter en makkerdrøftelse og
opsamling af pointer i et digitalt format.
Alle noterer i denne fælles padlet.
Drøftelsen foregår som dialog over telefon el. selvvalgt
video-mødeform.
Makkerpar
Thomas (Høje-Taastrup)+ Mette (Dragør)
Torben (Egedal) + Søren (Albertslund)
Ulrik (Fredensborg) + Trine (København)
Majbrit (Helsingør) + Peter (Furesø)
Daniel (Hvidovre) + Rikke (Tårnby)
Pernille (Halsnæs) + Søren (Herlev)
Mads (Ishøj) + Gry (København)
Dorthe (Tårnby) + Jacob (Lyngby-Taarbæk)
Inge (Albertslund) + Karen (Rudersdal)
Ulla (Bornholm) + Søren (Helsingør)
Christina (Gentofte) + Christian (Hvidovre)
Pernille (Gladsaxe) + Camilla (Ballerup)
14.50 - 15.00
Afrunding og kort evaluering af mødet
Vi mødes igen i fællesmødet på
https://meet.google.com/hpj-yrfm-epo
Svar gerne i chatten med dine kommentarer
15.00
Tak for i dag
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Deltagere i mødet
Kommune

Navn

Mailadresse

Telefonnummer

Albertslund

Inge

ict@albertslund.dk

23626351

Albertslund

Søren

osu@albertslund.dk

43686161

Ballerup

Camilla

clb@balk.dk

41242490

Bornholm

Ulla

ulla.didriksen@brk.dk

20335923

Dragør

Mette

Metteelizabeth@gmail.com

26848230

Egedal

Torben

Torben.winberg@egekom.dk

72596294

Fredensborg

Ulrik

uleh@fredensborg.dk

92430031

Furesø

Peter

peth@furesoe.dk

72164645

Gentofte

Christina

chs@gentofte.dk

21780045

Gladsaxe

Pernille

Peboha@gladsaxe.dk

21192492

Halsnæs

Pernille

Pemih@halsnaes.dk

61245517

Helsingør

Maj-Britt

mbs38@helsingor.dk

49224444

Helsingør

Søren

sorra@helsingor.dk

41868333

Herlev

Søren

fiskebaek@herlev.dk

30505718

Hvidovre

Daniel

dda@hvidovre.dk

20721446

Hvidovre

Christian

cbt@hvidovre.dk

61916804

Høje-Taastrup

Thomas

Thomasgy@htk.dk

21469414

Ishøj

Mads

melle@ishoj.dk

24696304

København

Trine

trinek@kk.dk

26175896

København

Gry

NE9N@kk.dk

24879859

Lyngby-Taarbæk

Jacob

jacba@ltk.dk

21559988

Rudersdal

Karen

kves@rudersdal.dk

45805926

Tårnby

Dorthe

dad.bk@taarnby.dk

20528007

Tårnby

Rikke

rmo.ns.uk@taarnby.dk

32526255
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Astra

Heiko

hbi@astra.dk

24889628

Astra

Majbrit

mke@astra.dk

20516403

Astra

Elzebeth

ebw@astra.dk

24889627
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