
Nationalt netværksmøde for 
naturvidenskabskoordinatorer
27. august 2020 - kl. 9.30 - 11.30



Velkommen!

● Præsentation af værter og facilitatorer

● Hvem er I?

● Praktiske informationer 

Værter
Niels Vinther, Børne- og 
Undervisningsministeriet

Lars Hagelskjær 
Wieland, Astra

Flemming Sjølin Bauer, 
Astra

Øvrige facilitatorer:

Louise Lund Bækgaard, 
Astra - Unge Forskere

Heiko Buch-Illing, 
Astra - Forankring



Netværkets formål
At styrke jer som naturvidenskabs-
koordinatorer for stx, hf eller htx: 

- i forhold til at bruge hinanden på 
tværs af institutioner samt
 

- at skabe fagdidaktisk udvikling 
gennem praksisfællesskaber 
på jeres egen institution



Program
9.30 Velkomst, program, rammesætning (10 min)

9.40 Læringsfællesskaber og koordinatorrollen (10 min)
Præsentation af det færdige inspirationsmateriale fra SDU

9.50 Erfaringer med rollen som naturvidenskabskoordinator - oplæg (20 min)
Erfaringer fra Viborg Katedralskole v/ Naturvidenskabskoordinator Thomas 
Mellergaard Amby samt uddannelseschef Majken Kruse Vestergaard 

10.15 Kort pause + Log ud af fælles møderum og Log in i grupperum (15 min)

10.30 Erfaringsdeling om koordinatorrollen i regionale grupper (55 min)

11.25 Afrunding, evaluering og efterårets regionale møder (5 min)



Læringsfællesskaber
Hvordan kan I skabe samarbejde 
mellem jeres kolleger om fælles læring 
og udvikling af undervisningen?

https://astra.dk/laeringsfaellesskaber-paa-de-gymnasiale-uddannelser
https://astra.dk/laeringsfaellesskaber-paa-de-gymnasiale-uddannelser
https://astra.dk/laeringsfaellesskaber-paa-de-gymnasiale-uddannelser


Opgaver i relation til læringsfællesskabet
Sikre retning (Retningsskabende ledelse)

1. Sikre systematikken i en undersøgelsesbaseret 
tilgang

2. Strukturere læringsfællesskabets arbejde
3. Planlægge møder
4. Udarbejde dagsorden for møderne
5. Følge op på møderne

Sikre samskabelse (Kollaborativ ledelse)
1. Facilitere en faglig dialog, med plads til 

udfordringer og uenigheder
2. Facilitere en faglig dialog, hvor der diskuteres 

alternativer inden en beslutning tages
3. Skabe balance i brugen af erfaringsviden, 

fagdidaktisk viden og uddannelsesforskning
4. Sikre adgangen til aktuelle data om eleverne 

(”Timely data”)
5. Etablere et rum for deling af viden og notater

Sikre tillid og respekt (Pædagogisk ledelse)
1. Stille åbne spørgsmål
2. Give alle autoritet
3. Fastholde alle bidrag i forhold til deres kontekst 

og funktion
4. Sikre at læringsfællesskabets arbejde 

reflekteres på både opgave-, proces- og 
reguleringsniveau

5. Fordre engagement og ejerskab hos deltagerne

Sikre fælles ansvar (Distribueret ledelse)
1. Støtte op om lærernes initiativer og fokuseringer
2. Adressere konkurrerende fagsyn
3. Afstemme forventninger til læringsfællesskabets 

arbejde - herunder samspillet mellem 
naturvidenskabskoordinatoren og de øvrige 
deltagere

4. Diskutere de enkelte deltageres bidrag

Figuren stammer fra “Vidensnotat - Fra teamsamarbejde til læringsfællesskab” side 11 og er foldet ud i “Udviklingsværktøj - Organisering”

https://astra.dk/sites/default/files/gymnasienetvaerk_vidensnotat.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/udviklingsvaerktoej_organisering.pdf


Andre eksempler på 
potentielle opgaver 
for koordinatoren

1. Bidrage til samspillet mellem ledelse og lærere

2. Koordinere samspillet mellem de 
naturvidenskabelige lærere 

3. Fungere som fagdidaktisk vejleder for lærerne

4. Styrke gymnasiets samspil med omverdenen

Læs evt. mere på Astras hjemmeside

https://astra.dk/Naturvidenskabskoordinatorens-opgaver


Hvad gør I?

Erfaringer fra Viborg Katedralskole

v/ Naturvidenskabskoordinator Thomas Mellergaard 
Amby og uddannelseschef Majken Kruse Vestergaard 

Se Thomas og Majkens oplæg på video ved at klikke her!

https://www.youtube.com/watch?v=FSDT6RMdFxs&feature=youtu.be


Velkommen til region ...



Umiddelbar respons..

på oplægget fra Viborg Katedralskole

● Hvad hæftede I jer ved?
● Hvad kunne I evt. genkende fra jeres egen rolle?
● Hvad undrede jer?
● Hvad vil I gerne vide mere om?
● Andet?



Spørgsmål til jeres rolle som 
naturvidenskabskoordinator

Udskrift af de Padlets der blev brugt under 
mødet findes på Astras hjemmeside under 

Tidligere møder

https://astra.dk/forankring/naturvidenskabskoordinatorer/tidligere-aktiviteter


Spørgsmål til jeres rolle som 
naturvidenskabskoordinator
1. Hvordan har I organiseret jer 

omkring rollen som 
naturvidenskabskoordinator?

2. Hvordan fungerer samarbejdet 
omkring de naturvidenskabelige 
fag?

3. Hvordan sikrer I, at jeres kolleger 
kan bidrage til den fagdidaktiske 
udvikling ud fra egne erfaringer, 
interesser og identitet?

1.

Skriv hver især jeres 
umiddelbare svar i 
padlet (10 min)

2.

Fælles dialog i 
gruppen (25 min)



Afrunding, evaluering og 
efterårets regionale møder



Regionale 
netværksmøder

Tid og sted
● 2.december kl. 10-14 i Nordjylland 
● 3.december kl. 10-14 i Midtjylland (Randers HF & VUC)
● 4.december kl. 10-14 i Syddanmark
● 16. december kl. 10-14 på Sjælland (Midtsjællands Gymnasium)
● 17. december kl. 10-14 i Hovedstaden (Hvidovre Gymnasium)

N.B. Rosborg Gymnasium i Vejle og ZBC Slagelse HTX, der var værter i 2019, 
har tilbudt at lægge hus til igen. Det er vi glade for, men vil rigtig gerne give jer 
mulighed for at komme rundt til forskellige gymnasier. Hvis I vil være værter for 
en af de regionale møder i år, så kontakt Flemming (fsb@astra.dk) eller Lars.

mailto:fsb@astra.dk


Næste års nationale 
netværksmøde
...samt muligheden for at bidrage til Big Bang-konferencen

Det næste nationale netværksmøde afholdes igen samme sted som Big Bang-konferencen.
Datoen er d. 24. marts 2021 og planen er, at invitere jeres ledelse med til mødet.

Hvis I har lyst til at deltage i Big Bang-konferencen, så arbejder vi igen på at give jer 
mulighed for at deltage i det faglige program på konferencens første dag.

Hvis I har lyst til at bidrage med et oplæg eller en workshop ved konferencen så skal I 
sende en ansøgning senest d. 30 september 2020. Læs mere på bigbangkonferencen.dk

https://bigbangkonferencen.dk/tilmeldingen-er-aaben-vil-du-vaere-oplaegsholder-til-big-bang-2021/


Evaluering

- For at gøre møderne endnu bedre
- For at give os et overblik over status for jeres 

opgave som naturvidenskabskoordinatorer
- For at give jer mulighed for at formulere 

spørgsmål til oplægsholderne fra Viborg 
Katedralskole

Link til evaluering: kortlink.dk/27w8b 

Tak for denne gang!!!

https://forms.gle/6wdi6W66A5uzB7B59

