
Regionalt netværksmøde for 
naturvidenskabskoordinatorer
Rysensteen Gymnasium



Velkommen!

● Præsentation af værter og facilitatorer
● Praktiske informationer (Lokaler, toiletter, m.v.)

Niels Vinther Flemming 
Sjølin  Bauer

Christina Olausson, 
Rysensteen Gymnasium

Hanne Fie Rasmussen, 
SDU

Niels Vinther, Børne- og 
Undervisningsministeriet

Flemming Sjølin Bauer, 
Astra

+
Christina 
Olausson
 

Fie 
Rasmussen
 

+



Program
1. Velkomst og program for dagen
2. Nyt fra Ministeriet og Astra (v/Niels Vinther og Astra)

3. FNs 17 Verdensmål
a. Kort intro til FNs 17 Verdensmål (v/Astra)
b. Verdensmål på Rysensteen Gymnasium (v/Christina Olausson)
c. Dialog om udfordringer og muligheder i arbejdet med Verdensmål (Alle)

4. Pause - Kaffe/te og kage

5. Professionelle læringsfællesskaber og rollen som naturvidenskabskoordinator 
(v/Cand.mag. i pædagogik og Ph.d.-stipendiat Fie Rasmussen, Institut for 
Kulturvidenskaber/Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet)

6. Opsamling og tak for i dag (16.45 - 17.00)



Hvorfor er vi her?
Naturvidenskabsstrategiens mål: 

❖ Flere unge skal vælge og blive dygtige i de 
naturvidenskabelige fag.

❖ Det kræver, at lærernes faglige og fagdidaktiske 
kompetencer løftes gennem netværk og videndeling.



Netværk for 
naturvidenskabskoordinatorer 
på de gymnasiale uddannelser

Mål
Videndeling og “kulturudvikling” med fokus på gymnasiernes 
udvikling af fagdidaktiske kompetencer og stærke 
læringsfællesskaber i og mellem fag.

Målgruppe 
Naturvidenskabskoordinatorer på institutioner der udbyder 
STX, HTX eller Hf uddannelser.

Struktur og indhold
Netværksmøder 
Faciliterede møder regionalt og nationalt samt egne 
netværk/teams på egen skole.



Rollen som naturvidenskabskoordinator

Rollen (indhold og omfang) defineres lokalt, men kan 
være at:

- styrke videndeling og koordinering mellem de 
naturvidenskabelige fag

- facilitere udvikling af undervisning gennem 
læringsfællesskaber

- sikre synergi og samarbejde med grundskoler, 
eksterne læringsmiljøer 

For at fungere kræver funktionen et klart mandat fra 
ledelsen!

Hvilken rolle har I på jeres skole? Og hvad 
ønsker I jer for fremtiden? 
(10 min 2-3 mands grupper - efterfølgende Pointer i Plenum)

Hvem?
En uddannelsesleder, 
faggruppekoordinator 
eller underviser, der 
repræsenterer en enkelt 
uddannelse eller hele 
jeres institution!?



Nyt fra Ministeriet 
og Astra



NaturvidenskabensA
BC
Præsentation og status

Hent Naturvidenskabens ABC her!

ABC’en kan fungere som en mulig ramme for den 
fagdidaktiske dialog mellem underviserne på jeres gymnasium.

https://emu.dk/sites/default/files/2019-04/190430-Naturvidenskabens-ABC.pdf




Astra og BUVM
Kommunal forankring

(Kommunal og lokal
naturfaglig kultur)

Gymnasie-
netværk

(Fagdidaktik og 
læringsfællesskaber)

EUD-netværk
(Kompetenceudvikling fagligt og 

fagdidaktisk)

Forvaltning Kommunal naturfagskoordinator ↓ ↓

Institution Naturfagsvejleder Naturvidenskabs-
koordinator ↓

Lærer (Praksisfællesskaber) (Praksisfællesskaber) EUD-
Grundforløbslærer

Elev

Nye netværk/nye aktører i 
naturfagslandskabet faciliteret af Astra*



Er der sammenhæng på langs (og på tværs) 

af uddannelseskæden ???

Dag-
tilbud Grundskole

Ungdoms-
uddannelser

Erhverv
Videregående
uddannelser

?
?



Astra* 
- bindeled til 
kommuner og regioner
Regionale konsulenter
I hver region har Astra* en konsulent, der varetager 
kontakten til kommunernes og regionernes 
naturfagskoordinatorer.

I kan finde kontaktoplysninger på konsulenterne samt 
kommuner og regioners naturfagskoordinatorer på 
Astras hjemmeside: 
https://astra.dk/forankring/koordinatorer

https://astra.dk/forankring/koordinatorer


Lokale og regionale relationer

Kommune

Region
Gymnasium

Grundskoler

Forvaltning

       EUD

Ungdomsuddannelser



● Big Bang-konferencen
● Naturvidenskabsfestival
● Ørsted - 200 år for opdagelsen af 
● Unge forskere
● Science Talenter
● Naturfagenes evaluerings- og 

udviklingscenter (NEUC)

https://bigbangkonferencen.dk/
https://naturvidenskabsfestival.dk/
https://ungeforskere.dk/
https://sciencetalenter.dk/
https://www.neuc.dk/
https://www.neuc.dk/


Astras aktiviteter for gymnasierne
1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4 kvartal

Institution
(Vejl./Koord)

Nationalt møde Natur-
videnskabskoordinatorer

Regionale møder Natur-
videnskabskoordinatorer

Lærer

Big Bang-konference

Science Talent - kurser Science Talent - kurser

National talentkonference

Science Talent - kurser

Talentvejlederuddannelse

Science Talent - kurser

Klasse
Naturvidenskabsfestival
+ Videnskaben på besøg
+ Masseeksperimentet

Elev
Unge Forskere

Science Talent Camps

Unge Forskere

Science Talent Camps

Science Talent Camps Science Talent Camps



FN’s Verdensmål 
for 

bæredygtig udvikling
i undervisningen



Hvorfor Verdensmål?

Vi har valgt at sætte temaet på, fordi:
● De måske kan motivere jeres elever

● Verdensmålene kræver naturvidenskabelig viden og kompetencer

● Verdensmålene kan bruges som en ramme for samarbejde 
mellem jeres kolleger og på tværs af fagene



Den historiske baggrund

Krig FN - Fred og 
genopbygning

Rige lande
Industrialisering 
og miljøproblemer

Fattige lande
Fattigdom og nød

Miljøundervisning

Undervisning for 
udvikling

FN - 
Bæredygtig 
Udvikling

Uddannelse for alle

1987 Brundtlandrapporten

1992 Rio - LA21

2002 Johannesburg - ESD

2005-14 

DESD

2015-19 GAP for ESD

2020-2030 ESD for 2030

2015 
Målene

FN’s 17 
Verdensmål 

Uddannelse for bæredygtig udvikling

https://en.unesco.org/news/unesco-40th-general-conference-adopts-new-global-framework-education-sustainable-development
https://un.dk/da/om-fn/2015-maalene
https://un.dk/da/om-fn/2015-maalene


Noter til den historiske baggrund
Efter 2. Verdenskrig blev FN etableret i 1945 med fokus på fred og genopbygning. Vedtagelse af menneskerettighedserklæringen i 
1948.

I de rige lande kom der i forlængelse af industrialiseringen fokus på miljøproblemer. FN holdt sin første miljøkonference i 1972 i 
Stockholm (Året før havde Danmark fået sit første Miljøministerium:  Ministeriet for Forureningsbekæmpelse). 
I undervisningen var der fokus på “Miljøundervisning”. I 1977 holdt FN den første konference om miljøundervisning i Georgien, Tbilisi.

De fattige lande i verden oplevede ikke samme vækst og industrialisering i efterkrigsårene. Her sloges man med fattigdom og sult. 
Undervisningen fokuseret på Uddannelse for udvikling - altså børnenes mulighed for basal skolegang - at lære at læse, skrive og regne.

I 1980’erne satte FN-systemet gang i en proces hvor Udvikling og miljøbeskyttelse tænkes sammen. I 2000 vedtog FN 2015-Målene 
(“Millenium Development Goals”), der var 8 konkrete, tidsbestemte mål primært med fokus på at skabe udvikling for verdens fattige. 
Med de nuværende 17 Verdensmål  er der fokus på at skabe et fælles ejerskab til bæredygtig udvikling. Målene er nu universelle og har 
alle verdens lande, virksomheder og mennesker som målgruppe.

På uddannelsesområdet vedtages ESD for 2030 Framework på UNESCOs generalforsamling i november 2019.

(Se evt. denne præsentation af processen frem til den politiske vedtagelse af Verdensmålene: https://www.youtube.com/watch?v=ffYtBLYWqaU&feature=youtu.be  eller det nyeste input til 
High-level Political Forum on Sustainable Development: “Position Paper by the Scientific and Technological Community (STC) indsamlet og koordineret af bl.a. International Science 
Council, der samler både social- og naturvidenskabelige organisationer og institutioner. Eller denne artikel fra “International Geosphere-Biosphere Program” der gav konkrete input til 
SDGerne)

https://www.youtube.com/watch?v=ffYtBLYWqaU&feature=youtu.be
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23210Scientific_and_Technological_Community_Major_Group__Position_Paper__HLPF_2019.pdf
https://council.science/
https://council.science/
http://www.igbp.net/download/18.62dc35801456272b46d51/1399290813740/NL82-SDGs.pdf


Videnskabens bidrag 
til Verdensmålene

Our world is empowered by science as never before. Scientific and technological
advances are at a point where challenges to our health, environment and wellbeing
may be defined and addressed in increasingly effective ways. Yet, despite these great
strides forward, so many communities on our planet remain powerless and deprived
of some of the very basic requirements for life, liberty and hope. So many more of our
fellow human beings are at the mercy of fear, insecurity and instability in their lives
and livelihoods. Additionally, the grave threats posed by climate and ocean change,
pollution, and the inefficient management of natural resources and waste, continue to
threaten our environmental, social and political stability at local, regional and global
levels. (…) ‘Science for Peace’ recognizes the global nature of the challenges facing
all humankind, and underlines our global responsibility to tackle them through robust
science and evidence-informed policy. This must encompass energy, food, water and
climate change, the alleviation of poverty and inequality, greater cultural and
economic understanding between peoples, and the potential for science and research
to create wealth and to provide opportunity within societies.

From the Declaration of the 2017 World Science Forum
“Science for Peace” (10 November 2017, Dead Sea, Jordan)

Læs mere i: High-level Political Forum on Sustainable 
Development: “Position Paper by the Scientific and 
Technological Community (STC)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23210Scientific_and_Technological_Community_Major_Group__Position_Paper__HLPF_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23210Scientific_and_Technological_Community_Major_Group__Position_Paper__HLPF_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23210Scientific_and_Technological_Community_Major_Group__Position_Paper__HLPF_2019.pdf


4. Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 4.7
Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de 
færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig 
udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig 
udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling 
mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt 
borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens 
bidrag til en bæredygtig udvikling.



Uddannelse for bæredygtig 
udvikling 2020-2030 

Uddannelse for bæredygtig udvikling (ESD) skal bidrage til 
at vi som verden kan opnå alle 17 Verdensmål. 

De prioriterede indsatsområder er:
1. Policy - ESD skal integreres i landenes nationale 

politikker for uddannelse og bæredygtig udvikling 
2. Læringsmiljø - En “whole-institution” tilgang skal 

fremmes. 
3. Lærere og undervisere - Der skal gives mulighed 

for kapacitetsopbygning, bl.a. gennem netværk.
4. Ungdom - Mulighed for unges engagement i 

arbejdet for Verdensmålene.
5. Samfund - Styrke lokalsamfundenes mulighed for 

at være platform for arbejdet med de øvrige 
indsatsområder.

https://www.uvm.dk/internationalt-arbejde/unesco
https://www.uvm.dk/internationalt-arbejde/unesco
https://en.unesco.org/news/unesco-40th-general-conference-adopts-new-global-framework-education-sustainable-development
https://en.unesco.org/news/unesco-40th-general-conference-adopts-new-global-framework-education-sustainable-development


Links til Verdensmålsinitiativer 
rettet mod ungdomsuddannelserne

https://unesco-asp.dk/unesco-verdensmaalsskoler/
https://unesco-asp.dk/unesco-verdensmaalsskoler/
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/int/190515-fuld-rapport-ungdomsbyen-ud-dannet-til-baeredygtighed-en-ny-fortaelling-om-erhvervsuddannelse.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/int/190515-fuld-rapport-ungdomsbyen-ud-dannet-til-baeredygtighed-en-ny-fortaelling-om-erhvervsuddannelse.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/190121-strategiplan-unesco-dk-2019-22-web-150119.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/adm/pdf19/190121-strategiplan-unesco-dk-2019-22-web-150119.pdf?la=da
https://www.verdensmaalene.dk/
https://www.verdensmaalene.dk/
https://astra.dk/verdensm%C3%A5l
https://astra.dk/verdensm%C3%A5l


Bæredygtig udvikling i de naturvidenskabelige fag - 
Eksempler fra læreplaner og vejledninger for STX (Aug 2017)

Biologi A Bioteknologi A Kemi A Fysik A Geovidenskab A Naturgeografi B

Identitet 
og 
Formål

..ansvarlighed for.. natur 
og samfundsudvikling.

...betydningen af 
biodiversitet, bæredygtig 
udvikling og 
miljøbeskyttelse.

..lokale og globale 
problemstillinger inden for 
..bæredygtighed .. selv at 
bidrage innovativt og 
ansvarligt til samfundets 
udvikling.

Bioteknologi kan bidrage 
med bæredygtige og 
innovative løsninger på 
samfundsmæssige 
udfordringer

..forstå og vurdere 
bioteknologiens betydning 
for .. lokale og globale 
problemstillinger.

...i kemisk forskning 
arbejdes med... 
lægemidler, fødevare-
produktion, miljøforskning, 
udvikling af nye materialer 
og bæredygtige 
teknologier til kemisk 
produktion. 

...forståelse for, at kemi i 
samspil med andre fag kan 
belyse og løse aktuelle 
problemstillinger..

.. forholde sig reflekterende 
og ansvarligt til
problemstillinger med 
kemisk indhold.

..problemer inden for 
videnskab,
samfundsudvikling og 
teknologi, hvor fysik spiller 
en væsentlig rolle i 
løsningen. 

.. fysiske og teknologiske 
aspekter af
bæredygtighed, ..

..forstå
naturressourcer og deres 
forvaltning .. set i relation til 
menneskets anvendelse 
heraf.

..naturgrundlagets 
betydning for livet på 
Jorden og .. menneskets 
tilbagevirkning på naturen.

..forskellige samfunds 
natur- og 
ressourcegrundlag med 
fokus på bæredygtig
udvikling.

..hvordan mennesker 
tilpasser sig, udnytter, 
regulerer, ændrer og 
forvalter naturen, herunder 
principper for bæredygtig 
udvikling.

...Eleverne opnår en 
struktureret og 
sammenhængende
omverdensforståelse og 
forståelse for 
bæredygtighed, så de kan 
forholde sig til aktuelle.. 
problemstillinger og bliver i
stand til at foreslå 
geofaglige 
løsningsmodeller.

Faglige 
mål 

og 

Fagligt 
indhold

bæredygtighed

økologi: samspil mellem 
arter og mellem arter og 
deres omgivende miljø, 
energistrømme, C-, N- og 
P-kredsløb, økotoksikologi 
og biodiversitet

bæredygtig produktion af 
fødevarer, energi og 
kemiske stoffer

aktuelle faglige, 
teknologiske, 
samfundsrelevante eller 
globale problemstillinger, 
herunder en belysning af 
fysiske aspekter af 
bæredygtig udvikling

forholde sig til .. 
bæredygtighed, 
ressourcer, planlægning, 
befolkningsforhold og 
global arbejdsdeling 

Vejr, klima og 
klimaændringer. Natur- og 
samfundsmæssige faktorer, 
der påvirker klimaet

-Innovation, 
bæredygtighed og 
ressourceforvaltning i lokalt 
og globalt perspektiv. 
(Herunder) FNs 
Verdensmål for 
bæredygtig udvikling.



Bæredygtig udvikling i de naturvidenskabelige fag - 
Eksempler fra læreplaner og vejledninger for HTX (Aug 2017)

Biologi B Bioteknologi A Kemi A Fysik A Geovidenskab A

Identitet 
og Formål

..Undervisningen giver fagligt 
grundlag for at forholde sig 
innovativt og ansvarligt til 
anvendelse af biologisk viden 
og bioteknologi og til 
naturgrundlaget for at deltage 
kvalificeret i 
samfundsdebatten om emner 
med biologisk indhold, træffe 
valg og handle.

Bioteknologi kan bidrage med 
bæredygtige og innovative 
løsninger på samfundsmæssige 
og miljømæssige udfordringer

..forstå og vurdere 
bioteknologiens betydning for .. 
lokale og globale 
problemstillinger.

...i kemisk forskning arbejdes 
med... lægemidler, fødevare-
produktion, miljøforskning, 
udvikling af nye materialer og 
bæredygtige teknologier til 
kemisk produktion.

..kemisk viden, kreativitet og 
innovative tiltag kan være vigtige 
bidrag til et moderne samfund, 
ved at kemi i samspil med andre 
fag kan belyse og løse aktuelle 
problemstillinger med et 
naturvidenskabeligt og 
teknologisk indhold...

..Faget bidrager til elevernes 
forståelse af naturvidenskabeligt 
baserede spørgsmål af almen 
menneskelig, teknologisk og 
samfundsmæssig karakter, 
herunder bæredygtighed.

..bidrager til en forståelse af 
menneskets livsvilkår, 
ressourceudnyttelse og 
påvirkning af naturen, og som 
samtidig peger frem mod 
muligheder for en bæredygtig 
udvikling.

..Der lægges vægt på, at 
eleverne får kendskab til 
forskellige samfunds natur- og 
ressourcegrundlag med fokus på 
bæredygtig udvikling.

Faglige 
mål 

og 

Fagligt 
indhold

bæredygtighed
  

Der skal indgå aktuelle 
eksempler med relation til 
elevernes hverdag, den 
aktuelle debat og med globale 
perspektiver.

bæredygtig energi- og 
fødevareproduktion

Der skal indgå områder med 
relation til elevernes hverdag og 
samfundsmæssige, teknologiske 
eller miljømæssige 
problemstillinger ...både lokale og 
globale perspektiver berøres.

..anvende fagets viden og 
metoder til at identificere, 
beskrive og diskutere kemiske 
problemstillinger fra teknologi, 
produktion, hverdag eller den 
aktuelle debat og til at udvikle og 
vurdere løsninger..

Det supplerende stof skal 
inddrage aktuelle faglige, 
teknologiske, samfundsrelevante 
eller globale problemstillinger, 
herunder en belysning af fysiske 
aspekter af bæredygtig 
udvikling.

..forholde sig til problemstillinger 
vedrørende bæredygtighed, 
ressourcer, planlægning, 
befolkningsforhold og global 
arbejdsdeling..



                                                                      Naturvidenskabelig faggruppe

Identitet 
og Formål

Undervisningen har fokus på lokale, regionale og globale problemstillinger og sammenhænge.
Eleverne får herved baggrund for en nuanceret og kompleks omverdensforståelse, således at de kan forstå betydningen af bæredygtig 
udvikling som princip og kan deltage i den demokratiske debat med de opnåede naturvidenskabelige kompetencer. 

Faglige 
mål 

og 

Fagligt 
indhold

Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale 
konsekvenser
Miljø og bæredygtighed
Ressourceudnyttelse
Økologi, herunder samspil mellem arter, mellem arter og deres omgivende miljø samt biodiversitet.
naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredygtighed

Vejledning I nf bør undervisningen, i videst muligt omfang, rettes mod problemstillinger som relaterer til elevens hverdag, og knyttes til en større faglig 
indsigt i aktuelle naturvidenskabelige problemstillinger af både global og lokal karakter. 

Sætte lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng og forstå globale processers lokale 
konsekvenser. 

Bæredygtig udvikling i naturvidenskabelige faggruppe 
Eksempler fra læreplaner og vejledninger for HF (2017/2019)



Læringsmål for 
undervisningen

● Kognitive
Viden og tankegange

● Socio-emotionelle
Færdigheder til samarbejde, forhandling og 
kommunikation samt udvikling gennem selvrefleksion

● Adfærdsmæssige
Evnen og viljen til at handle kompetent

https://europa.eu/capacity4dev/unesco/documents/education-sustainable-development-learning-objectives
https://europa.eu/capacity4dev/unesco/documents/education-sustainable-development-learning-objectives


Kompetencer for 
bæredygtig udvikling

Systemtænkning Forestillingsevne Normativ refleksion Strategisk 
kompetence

Samarbejds-
kompetencer

Kritisk tænkning Selvforståelse Integreret 
problemløsning



Kompetencer for bæredygtig udvikling
1. Systemtænkning: Evnen til at være opmærksom på og kunne forstå sammenhænge; at kunne analysere 

komplekse systemer; at tænke over hvordan systemer er indlejret i forskellige domæner og på forskellige 
niveauer og at kunne håndtere usikkerheder.

2. Forestillingsevne: Evne til at forstå og vurdere flere mulige fremtidsscenarier - mulige, sandsynlige og 
ønskelige; at skabe ens egne visioner for fremtiden; at anvende forsigtighedsprincippet; at vurdere 
konsekvenserne af handlinger og at håndtere risici og forandringer.

3. Normative kompetencer: Evnen til at forstå og reflektere over de normer og værdier der ligger bag ens 
handlinger; at forhandle bæredygtige værdier, principper og mål i en situation med forskellige interesser, 
usikkerhed og modsætninger.

4. Strategiske kompetencer: Evnen til kollektivt at udvikle og implementere innovative handlinger, der 
fremmer bæredygtighed på det lokale niveau og længere væk.

5. Samarbejdsevner: Evnen til at lære fra andre, at forstå og respektere andres behov, perspektiver og 
handlinger (Empati); at forstå, relatere sig til og være opmærksom på andre (empatisk lederskab); at kunne 
håndtere konflikter i en gruppe, at facilitere samarbejde og deltagelse i problemløsning.

6. Kritisk tænkning: Evnen til at stille spørgsmål ved normer, praksis og holdninger; at reflektere over egne 
værdier, opfattelser og handlinger; at tage stilling i forhold til bæredygtighedsdagsordenen.

7. Selvforståelse: Evnen til at reflektere over ens egen rolle i det lokale fællesskab, i samfundet og i verden; 
løbende at evaluere og motivere sine handlinger og håndtere egne følelser og ønsker.

8. Integreret problemløsningskompetence: Evnen til at anvende forskellige problemløsningsmetoder 
(frameworks) til at udvikle levedygtige, inkluderende og retfærdige løsningsmuligheder, som fremmer en 
bæredygtig udvikling - med brug af de ovennævnte kompetencer.



Verdensmålene i 
undervisningen på 

Rysensteen 
Gymnasium

V. Christina Olausson 
og Anders Schultz

https://rysensteen.dk/citizenship-p-rysensteen
https://rysensteen.dk/citizenship-p-rysensteen
https://astra.dk/sites/default/files/verdensmal_i_science_pa_rysensteen.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/verdensmal_i_science_pa_rysensteen.pdf


Verdensmålene i 
jeres undervisning
15 - 20 minutters gruppedialog med afsæt spørgsmål: 

1. Hvorfor er Verdensmålene interessant for eleverne og de
naturvidenskabelige fag?

2. Hvordan kan Verdensmålene indgå i undervisningen i de 
naturvidenskabelige fag? Hvad skal vi være opmærksomme på? Og 
hvilke kompetencer kræver det af underviserne?

3. Hvilke krav stiller Verdensmålsundervisning til f.eks. ledelsesmæssige 
opbakning, samarbejde, organisering af timer, ressourcer og undervisere 
på skolen?



Pause
(15 min)



Professionelle læringsfællesskaber og 
rollen som naturvidenskabskoordinator

v/Cand.mag. i pædagogik og Ph.d.-stipendiat Fie Rasmussen, Institut 
for Kulturvidenskaber/Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet

Fie Rasmussen vil dele sin viden om professionelle læringsfællesskaber på gymnasierne og lægge 
op til gruppearbejde og dialog om hvordan I som naturvidenskabskoordinatorer kan arbejde med 
læringsfællesskaber på jeres eget gymnasium. 

Se slides her: 
https://astra.dk/file/slidesomlaeringsfaellesskaberfrarysensteenpdf

https://astra.dk/sites/default/files/slides_om_laeringsfaellesskaber_fra_rysensteen.pdf


Afprøvning i egen 
praksis
Udvikling af undervisningen gennem 
læringsfællesskaber

I løbet af januar 2020 vil vi publicere et 
inspirationsmateriale med konkrete værktøjer, som Ane 
Qvortrup og Fie Rasmussen fra SDU har skrevet. 

På det nationale netværksmøde i Odense den 18. marts 
2020 vil der også være tid til refleksion over jeres eventuelle 
oplevelser med, at arbejde som læringsfællesskab.



Opsamling, evaluering 
og tak for i dag

Møde i Region 
Hovedstaden

Tak til Rysensteen 
Gymnasium!

● Nationalt netværksmøde 
d. 18. marts 2018

● Evaluering af dagens møde
http://kortlink.dk/23sxz 

https://astra.dk/begivenhed/nationalt-naturvidenskabskoordinatormoede-2020
http://kortlink.dk/23sxz

