Dato: 28. juni 2019

Kære naturfagsvejledere
Velkommen til
Velkommen til den allerførste mail til alle jer, der har registreret jer som
naturfagsvejledere eller tilsvarende ressourcepersoner på jeres skoler. I er nu en del
af det nationale naturfagsvejledernetværk, og her kan I læse lidt mere om, hvad vi

har skrevet om jer. Vi har også lagt alle materialerne fra temadagene om “Ledelse,
der løfter naturfagsundervisningen” ind på siden, og hvis I har behov for det, så er de
kommunale naturfagskoordinatorer blevet introduceret til arbejdet med at udforme
lokale naturfagshandleplaner.
Sæt X 17. marts 2020
Først og fremmest skal I skynde jer at sætte et stort X i kalenderen d. 17. marts
2020. Der afholdes nemlig det første nationale netværksmøde for naturfagsvejledere
og tilsvarende ressourcepersoner. Netværksmødet afholdes samme sted som Big Bang
konferencen, nemlig i Odense Congress Center, men dagen før, så I ikke går glip af
noget på den spændende konference, der foregår d. 18.-19. marts 2020. Rammen for
netværksdagen er kl. 12.00 - 17.30 efterfulgt af aftensmad og med mulighed for
uformelt samvær om aftenen, forhåbentlig med besøg af en spændende
oplægsholder.
Facebookgruppe, kommende mails og astra.dk

Efter sommerferien hører I fra os igen. Vi lancerer dels en Facebook-gruppe for jer, så
I kan videndele med hinanden om naturfagsvejlederfunktionen. Dels begynder vi at
lægge forskelligt relevant indhold ind på astra.dk under menupunktet

“Naturfagsvejledere” - og her kommer så lige en efterlysning. For det første tema, vi
kommer til at beskrive, handler om jeres rammer, rollebeskrivelser, mandat,
funktionsbeskrivelser osv. Vi vil så gerne lægge nogle “helt autentiske” beskrivelser ud
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på hjemmesiden, så jer, der måske skal i gang med at få nogle rammer på plads med
jeres skoleledelse, har noget at tage udgangspunkt i. Send derfor gerne de
dokumenter, I nu engang har liggende (vi skal nok anonymisere, hvis I ønsker det) til
Thomas tsh@astra.dk eller Elzebeth ebw@astra.dk.
God sommer - og prik til en kollega
Til sidst vil vi ønske jer en rigtig god sommer - og komme med to små opfordringer:
1) Hvis I ikke allerede abonnerer på astras nyhedsbrev, så skynd jer at melde jer på.

Her får I alle de relevante nyheder om naturfagslandskabet først. Og 2) Hvis I kender
en naturfagsvejleder eller en tilsvarende ressourceperson inden for naturfagsområdet,
der endnu ikke har tilmeldt sig netværket, så giv dem lige et prik.
Mange sommerhilsner
Thomas og Elzebeth
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