
Arbejdsbilag til
UdviklingsRum workshop 2
Mandat, arbejdsform og mål
Hjemmeopgaven sat overfor “Den hemmelige opskrift”

I grupper á 3-4 kommuner interviewer I på skift hinanden ud fra følgende spørgsmål:
1. Hvad er det I som team og kommune vil?
2. Har I mulighed for at inddrage de nødvendige organisationer og

personer?
3. Hvilke kommunale visioner, strategier og politikker sætter

rammen for jeres arbejde?
4. Har I indtænkt en løbende evaluering, så mål og rammer kan

justeres undervejs?
Der er afsat 10-15 min til hver kommune.
I skal være tilbage i hovedmødet kl. 11.15

Hvad kan kommunen bruge Den
Grønne Rygrads kortlægning til?
1. Intro til kortlægningerne v.DGR (10 min)

2. Gruppedrøftelser (30 min)
Astra faciliterer og DGR lytter med for at kunne forbedre deres
produkt; men fokus er på jeres brug af kortlægning og værktøj.

Runde 1: Oversigter over planer, strategier og indsatser
- Hvad er værdien af de konkret identificerede planer, strategier

og indsatser i forhold til egen kommunes strategiske forankring
af naturfagsindsatsen?

- Hvilken inspiration kan hentes på tværs af kommunerne i
forhold til hvilke planer, strategier og indsatser der kan være
relevante for naturfagsudviklingen?

Runde 2: Aktivitetskortlægninger
- Hvordan kan den visuelle og interaktive præsentation af Den

Grønne Rygrads kommunale kortlægninger bruges som støtte i
forhold til at skabe relationer, dialog og samarbejde mellem
aktørerne i kommunen?

3. Plenum
- Efter planen skal I være retur i hovedmødet kl. 12.55

*Det nationale naturfagscenter



“Lad opgaven sætte holdet”
- Afsæt i erfaringer fra Skive
Dialog i kommuneteams (25 min)

A. Hvilken af Skives erfaringer er vigtigst for teamets opgave?

B. Hvilket spørgsmål - om noget - vil vi helst stille Skive?

Svar noteres i Jamboard med kommunenavn.

Kl. 14.00 forventes I at skulle være tilbage i hovedmødet for fælles
opsamling på punktet (20 min)
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https://jamboard.google.com/d/1eZSMtYsrop1ox5GjTQ94xr1dXgqYb1g6kCRH13cz1W0/edit?usp=sharing

