
Virkemidler til forankring
Kompasakser Astras konkrete redskaber

Forankring hos
politikere, forvaltning
og lokale ledelser

1. Centrale begreber, dokumenter og værktøjer i
den kommunale skoleledelse
(Regionalt Koordinatormøde maj 2019)

2. Kommunal naturfagsstrategi
(UdviklingsRum 2017-19)

3. Skolens lokale naturfagshandleplan
(Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen 2020)

4. Funktions- og opgavebeskrivelse for en
kommunal naturfagskoordinator
(Astra.dk/.../hvad-er-en-naturfagskoordinator)

5. Hvad gør naturfagskoordinatorer i praksis? Og
hvad har de brug for?
(Resultater fra regionalt koordinatormøde jan 2019)

6. Rammer og mandat for naturfagsvejledere
(Astra.dk/rammer-og-mandat-for-naturfagsvejlederop
gaven)

Netværk 1. Kommunale naturfagsnetværk
(Astra.dk/rammer-og-mandat-for-naturfagsvejlederop
gaven / Eksempel fra Albertslund Kommune)

2. Netværksbegreber
(Regionalt Koordinatormøde januar 2021)

Samarbejde på langs
af uddannelseskæden

1. Anbefalinger på dagtilbudsområdet
(Sammen om naturvidenskab. Anbefalinger til en
national strategi for de naturvidenskabelige fag. Astra,
2017)

Særlige initiativer i
kommunen

1. Tjek dit særlige initiativ
(Regionalt Koordinatormøde maj 2018)

Fysiske rammer 1. Udvikling og brug af fysiske rammer
(Regionalt koordinatormøde januar 2020)

Samspil mellem
forvaltninger og
relevante aktører

1. Forvaltningslandskabet
(Regionalt Koordinatormøde maj 2019)

2. Spørgsmål til refleksion
(Astra.dk)

Kompetenceløft af
lærere og pædagogisk
personale

1. Kompetenceløft af lærere og pædagogisk
personale
(Astra.dk og Regionalt koordinatormøde januar 2019)

+ Den hemmelige opskrift, et kompas og en trekant...
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Centrale begreber, dokumenter og
værktøjer i den kommunale skoleledelse

N.B. “Kvalitetsrapporter” afskaffes fra skoleåret 2022/23 og erstattes af en en årlig
Skoleudviklingssamtale, der skal styrke den fælles forståelse af skolens udfordringer og indsatsområder
og frigive ressourcer på skolerne til at arbejde med egne indsatsområder.

*Det nationale naturfagscenter 2



Naturfagsstrategi i en kommune
Det er oplagt at hente inspiration fra andre
kommuner, fx fra de 11 kommuner som deltog
i Astras UdviklingsRum 2017-2019. Men, husk
at kommuner er forskellige og har deres egen
kultur og traditioner.

Det kan være en fordel, at skele til:

● hvordan andre fagområder har udviklet
strategier og handleplaner i jeres
kommune

● hvordan strategier og handleplaner
normalt ser ud i jeres kommune

Muligt indhold i en naturfagsstrategi

● Indledning
En beskrivelse af strategiudviklingsprocessen og hvem der har deltaget.

● Baggrund
- Hvad er udfordringen eller ambitionen på naturfagsområdet i kommunen?
- Hvilke andre politikker, strategier og planer kobler strategien sig til -
kommunalt, regionalt og nationalt?

● Strategiens formål og mål
Kort og præcist beskrevet.

● Overordnede temaer
Evt. struktureret med inspiration fra aktuel forskning, overordnede politikker,
strategier og indsatser

● Konkrete initiativer (Faciliteret kommunalt)
○ Faglige initiativer (Kampagner, events, projekter etc. - fx fast

tilbagevendende begivenheder, som naturvidenskabsfestival)
○ Lokalt forankrede initiativer (Med afsæt i den lokale natur og erhvervsliv)
○ Ledelse og Læringsfællesskaber (Kommunal naturfagskoordinator, natur-

fagsvejledere og fagteams på skoler samt kommunalt naturfagsnetværk)
● Mulighedskatalog (Hvad kan institutionerne selv gøre?)

Inspiration til hvad skoler og andre aktører omkring naturfagene kan gøre.
● Opfordring til at institutionerne udarbejder lokale handleplaner med

inspiration fra strategien

Læs mere her: https://astra.dk/forankring/tidligere-UdviklingsRum-for-kommuner
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Skolens naturfagshandleplan

Læs mere her: https://astra.dk/tema-om-naturfagshandleplanen
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Funktionsbeskrivelser
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Læs mere her: https://astra.dk/forankring/hvad-er-en-naturfagskoordinator
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Hvad gør naturfagskoordinatorer i praksis?
Og hvad har de brug for?
Eksempler fra det regionale naturfagskoordinatormøde januar 2019

Hvordan støtter du som naturfagskoordinator den lokale
skoleudvikling?

● Kortlægning af tiltag og
ressourcepersoner

● Udvikling af naturfagsstrategi
● Projektgruppe om

undersøgelseskompetence
● Deltagelse i dialogmøder med skole-

og daginstitutionsbestyrelser
● Fælleskommunale projekter:

inspiration, netværk,
erfaringsudveksling

● Fælles deltagelse på Big Bang
● Afholde og/eller facilitere kurser
● Samarbejde med lokal skoleledelse
● Arrangør for lokal videndeling
● Med i åben skole-netværk = adgang

til lærernetværk
● Leverandør af understøttende

naturvejledning
● Deltager i strategisk udvikling af

naturvidenskabsstrategi
● Lærerkurser
● Tovholder for naturfagsnetværk
● Astra-ambassadør/-vidensperson

● Udvikling og afholdelse af lærerkurser
● Strategi og handleplan: Hvad vil vi

med naturfag? Hele
uddannelseskæden!

● Netværksdannelse
● Kompetenceløft
● Netværksmøder
● Kontakt til ledelser
● Skabelon til naturfagsprøven
● Skubber til forvaltningen i forhold til

kurser
● Fra politisk niveau til praksisniveau
● Informerer ledelsen om udvikling

inden for naturfagsundervisning
● Rådgivning efter behov
● Udvikling af naturfagsstrategi
● Kommunalt netværk
● Event (First LEGO, League -

Naturfagsmaraton..)
● Relevante kurser
● Mailliste - info
● (Fagteammøder)

Hvad har du som naturfagskoordinator brug for, for at støtte
udviklingen af den lokale skolekultur?

● Timer til netværk med
ressourcepersoner på skolerne

● Tydeliggøre for forvaltningen, at
(hvordan) netværk giver udbytte på
elevniveau

● Tid ift. bagland
● Ledelsesinteresse, især på chefplan
● Tag strategien ud af skabet
● Prioritering fra ledelsen
● Flere penge/tid/kolleger
● Mere dialog med skoleledere
● En overordnet strategi

->handleplaner
● At netværket kommer i gang igen

● Timer
● Forståelse for opgaven og dens

muligheder
● Sammenhæng mellem empiri og

aktion
● Nogle har brug for gode ideer
● Jævnlig deltagelse på

skoleledermøder (Hvad er vigtigt lige
nu?)

● Ressourcer på skolerne (F.eks. til
naturfagsvejledere)

● Prioritering af lærernes faglige
“vedligeholdelse”

● Kommunikationen internt på skolerne
(Kan ikke videresende mails via
skoleintra)
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Naturfagsvejleder
Anbefalinger til funktionsbeskrivelse
En naturfagsvejleder og/eller en ressourceperson indenfor naturfagene har både
funktioner i relation til ledelsen og til kollegerne. De faciliterer altså både “nedad”,
“henad” og “opad”. Opgaverne kan bestå af en kvalificering af naturfagsindsatsen på
skolen gennem systematisk vejledning af kolleger, en fastholdelse af aftalte mål og
indsatser, fx ved regelmæssige møder, samt indsamling og formidling af løbende
dokumentation for naturfagsindsatsen på skolen til brug for både kolleger og ledelse.
Herunder er en række anbefalinger til funktionsbeskrivelsen fordelt på tre kategorier.

Organisatoriske opgaver
● Fungere som naturfagsteamets formand, dvs. indkalde til fagteammøder,

udforme dagsordner, fungere som mødeleder og bidrage med faglige
input/oplæg.

● Stå for den praktiske organisering af de fysiske rammer for faget, fx
organisering af faglokaler, materialesamling eller et mere visuelt læringsmiljø
for faget.

● Holde møder med ledelsen angående varetagelsen af
naturfagsvejlederfunktionen.

● Samarbejde med ledelsen og kolleger om skolens lokale naturfagshandleplan.
● Samarbejde med ledelsen om naturfagsaktiviteter/-events for hele skolen.
● Sikre kontakt til lokale virksomheder.
● Organisere skolens/kommunens faste tilbud ifm. åben skole i naturfagene.
● Holde sig ajour med og evt. organisere efteruddannelsestilbud.
● Samarbejde med ungdomsuddannelser.
● Bindeled mellem kommunal naturfagskoordinator og skolens naturfagsteam.

Opgaver relateret til det kollegiale samarbejde
● Gennemføre vejledning med kolleger - individuelt og i teams.
● Deltage i møder med gruppen af vejledere/ressourcepersoner på skolen.
● Deltage i etablerede kommunale naturfagsvejledernetværk.
● Understøtte progression på langs af naturfagene og samarbejde på tværs

mellem udskolingsfagene.
● Samarbejde med kolleger om naturfagsaktiviteter/-events for hele skolen.

Opgaver relateret til undervisningen
● Holde sig ajour med nye undervisningsmaterialer og metoder i faget.
● Holde sig ajour med politiske tiltag og tiltag fra Børne- og

Undervisningsministeriet i relation til udvikling af naturfagsområdet
● Inspirere til undervisning i uderummet.
● Holde sig ajour med nye metoder og aktiviteter, der understøtter elevers

engagement i naturfagsundervisningen.

Læs mere her: https://astra.dk/rammer-og-mandat-for-naturfagsvejlederopgaven
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Kommunale naturfagsnetværk

Et eksempel fra Albertslund Kommune

Naturfags-  og  miljønetværk  skoleåret  2019/20
Naturfags- og miljønetværket består af repræsentanter fra skolerne. Netværket
videndeler i Google+- gruppen ”Naturfag og natur i Albertslund”, lokale naturfaglige
Hot Spots på skolerne og i Videndelingsnetværket med Next, Albertslund Gymnasium.

Netværket skal arbejde med:
● Udviklingen på naturfagsområdet lokalt (nye initiativer og eksisterende tilbud)

og nationalt (nyt  fra Astra).
● Den forsatte udvikling af de lokale naturfagshandleplaner på skolerne  -  med

forankring og udvikling af nye og gamle tiltag og indsatser.
● Naturfagsvejlederrollen – Viden fra netværket til elevernes øgede læring.

Temaer i dette skoleår
● De lokale naturfagshandleplaner på skolerne – der evalueres en gang årligt på

målene i handleplanerne (sommer).
● Naturfagsvejlederrollen på skolerne – erfaringsudveksling, sparring og

udvikling.  Hvordan kan naturfagsvejlederne udvikle deres vejlederpraksis til
glæde og gavn for eleverne?

● Fagligt understøttende tiltag såsom: Grønt Flag, Mobile Science Center,
Naturfagsmaraton, Science i Albertslund i årsplanerne og den politisk besluttede
strategi for arbejdet med indeklimaet på skolerne.

● Miljøarbejdet og miljømålene – tages op en gang årligt i efteråret.
● Verdensmålene får særlig bevågenhed – der kigges på konkrete mål og tiltag,

hvor det er oplagt at naturfagene særligt bidrager til arbejdet med
verdensmålene.

Møder i løbet af året:
● Naturfags- og miljønetværket afholder fem årlige møder/aktiviteter fordelt over

hele skoleåret.
● Derudover deltager miljørepræsentanterne på to miljøseminarer i løbet af året

og der afholdes møder to-fire gange årligt i Miljørådet på skolerne
(ledelsesrepræsentant er formand).

Find flere netværksbeskrivelser her:
https://astra.dk/rammer-og-mandat-for-naturfagsvejlederopgaven

*Det nationale naturfagscenter 9

https://astra.dk/rammer-og-mandat-for-naturfagsvejlederopgaven


Netværksbegreber
Netværks-
begreber

Generel beskrivelse Eksempel på et kommunalt netværk for
naturfagsvejledere

Ejer Netværkets ejer er den eller de part(er), der har ansvaret for driften af
netværket.

Typisk den forvaltning, der har ansvaret for kommunens dagtilbud og skoler.

Sponsor Netværkets sponsor er den eller de part(er), der finansierer eller på anden
måde støtter netværkets aktiviteter.

Forvaltningen og evt. de skoler, der finansierer naturfagsvejledernes tid til
netværksaktiviteter.

Ressourcer Ressourcer er de omkostninger som er forbundet med dels at drive, dels at
deltage i netværket. Med omkostninger menes der både selve mødetiden og
de timer, som er forbundet med forberedelse og transport og
efterbehandling.

Materialer, lokaleleje, forplejning mm. i forbindelse med netværksmøderne.
Netværkslederens og -facilitatorens tid. Naturfagsvejledernes tid.

Formål Et netværks formål angiver den strategiske betydning af netværkets arbejde
for deltagerne og deres institutioner.

Eksempelvis  “Praksisnær kompetenceudvikling gennem lærende
fællesskaber”.

Mål Netværkets mål er de konkrete resultater, som netværket skal nå inden for
en given tid.
Netværkets mål vil ofte fremgå af et kommissorium, en netværksaftale
el.lign.

Eksempelvis “Naturfagsvejlederne oplever sig som aktive deltagere i et
lærende fællesskab omkring praksisnær kompetenceudvikling.”

Netværks-
kontrakt

Netværkskontrakten er den forventningsafstemning, der er formuleret
mellem netværksejer og netværksdeltagere.

Netværkskontrakten kan indeholde beskrivelser af fx deltagernes roller og
samarbejde.

Netværkskontrakten kan fx være et kommissorium eller en netværksaftale,
som relevante aktører i og omkring netværket (naturfagslærere,
naturfagsvejledere, skoleledere, skoleforvaltning) har haft indflydelse på.

Ledelse og
facilitering

Den eller de personer, der har ansvaret for netværkets arbejde, og at
netværket arbejder frem mod dets formål og mål, kaldes en netværksleder.

Den person, der står for den praktiske gennemførsel af netværkets
aktiviteter, fx netværksmøderne, kaldes en netværksfacilitator.

Der er ofte sammenfald mellem disse to funktioner.

Et kommunalt netværk for naturfagsvejledere ledes og faciliteres typisk af en
kommunal naturfagskoordinator evt. i samarbejde med en ressourceperson
fra praksis, kollegaer og/eller ledelsen i forvaltningen.

Deltagere Et netværks deltagere er de personer, der enten er udpegede eller inviterede
til at deltage i netværkets aktiviteter.

Naturfagsvejledere fra kommunens grundskoler.
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Deltagere kan både være inviterede/udpegede på baggrund af funktion
og/eller personlige egenskaber.

Værdi for
deltagerne

Værdi for deltagerne er et begreb, der beskriver det udbytte, som deltagerne
får ud af at deltage i netværksarbejdet.

● Deltagerne udvikler løbende deres kompetencer og praksis inden for
naturfagene ved at spejle og reflektere egne erfaringer og praksis i
andres.

● Deltagerne får adgang til at udvikle et fællesskab om opgaven med
løbende at udvikle deres kompetencer og praksis.

● Deltagerne får mulighed for at påvirke indhold og meningsdannelse
i netværket af naturfagsvejledere, fx gennem mediering af viden fra
egen praksis.

Værdi for
sponsorer

Værdi for sponsorerne er et begreb, der beskriver det udbytte, som
sponsor/sponsorer får af at finansiere eller på anden måde støtte
deltagernes netværksaktiviteter.

Hvis deltagerne er udpegede som repræsentanter for fx deres institution, så
kan der også være tale om værdi for institutionen.

Værdien for sponsorerne, som i dette tilfældes eksempel er en forvaltning og
de enkelte skoler, kan blandt andet defineres som:

● høj kompetencedækning
● løbende kompetenceudvikling af medarbejdere
● kompetente og motiverede medarbejdere
● løbende udvikling af praksis og den naturfaglige kultur.

Netværkets
organisa-
tionsform

Netværkets organisationsform beskriver netværkets indplacering i
organisationen, herunder strukturer og rammer for netværket.

Netværket for naturfagsvejledere er et designet, sponsoreret netværk under
den kommunale forvaltning.

Indhold/
tilgang

Indhold er et begreb, der beskriver det genstandsfelt, som netværket
arbejder med.

Tilgang er et begreb, der beskriver den måde, netværket arbejder med
indholdet på.

Det kommunale netværk for naturfagsvejledere faciliteres med det formål at
skabe værdi på følgende felter:

1. fællesskab; sparring og støtte til udvikling af praksis på egen skole i
samarbejde et eventuelt fagteam

2. adgang; til information om og ressourcer til udvikling af egen
praksis

3. læring; fælles udvikling af viden om “god naturfagsundervisning”
4. indflydelse; påvirkning af holdninger og dagsordener på

naturfagsområdet i kommunen.

Netværket faciliteres som et praksisfællesskab og med en grundlæggende
værdi om at skabe et tillidsfuldt og relationelt rum for deltagerne.

Aktiviteter Netværkets aktiviteter er de konkrete møder samt andre tidsfastsatte
begivenheder (konferencer, besøg mv.), som deltagerne i netværket skal
deltage i.

Der kan skelnes mellem tilbagevendende og enkeltstående aktiviteter. Der
kan også skelnes mellem ordinære og særlige aktiviteter.

Fire årlige netværksmøder af 4 timer

Praksisperioder mellem netværksmøderne, hvor deltagerne afprøver og
evaluerer nye tiltag i naturfagsundervisningen.

Løbende sparring med netværkets leder/facilitator, i dette tilfælde en
kommunal naturfagskoordinator, som eksempelvis kan understøtte den
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enkelte naturfagsvejleder eller et naturfagsteam i praksisperioderne.

Evaluering I netværksevalueringen undersøges det, om netværkets mål er nået, og om
netværksarbejdet lever op til det formulerede formål.

Evalueringen kan også interessere sig for fx sponsors og/eller deltagernes
udbytte, tilfredshed med fx facilitering, tilgang, indhold mv.

Hvis netværket arbejder inden for en tidsfastsat periode kan der være tale
om løbende (midtvejs-) evaluering og afsluttende evaluering.

Den kommunale naturfagskoordinator gennemfører en årlig evaluering af
netværkets formål og mål med inddragelse af netværkets deltagere og
sponsorer.

Evaluering ud fra kvantitative data:
● antal skoler repræsenteret i netværket
● antal naturfagsvejledere repræsenteret i netværket
● deltagelse i netværkets aktiviteter.

Evaluering ud fra kvalitative data:
● værdiskabelse for netværkets deltagere ud fra formål og mål
● værdiskabelse for sponsorer ud fra formål og mål.

Kommunika
-tion

Begrebet kommunikation dækker:
● Horisontal kommunikation, altså kommunikation mellem deltagerne.
● Vertikal kommunikation, altså kommunikation mellem

sponsor/ejer/leder/facilitator og deltagere
● Kommunikation om netværket i fx nyhedsbreve, lokalaviser, i andre

netværk og fora osv.

Netværkets facilitator har mulighed for at kommunikere med deltagerne via
kommunens digitale platforme.

Netværkets deltagere har mulighed for at kommunikere med hinanden, dele
dokumenter og erfaringer via kommunens digitale platforme.

Der bliver kommunikeret om netværket og netværkets aktiviteter via
ugebreve, der går ud til alle kommunens grundskoler.
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Anbefalinger på dagtilbudsområdet
Sammen om naturvidenskab - Anbefalingsrapporten 2017.
Udvalgte citater fra Regionalt naturfagskoordinatormøde februar 2018.

Læs mere i Sammen om naturvidenskab - Anbefalingsrapporten 2017
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Særlige initiativer

Læs mere her: https://astra.dk/forankring/kompas/s%C3%A6rlige-initiativer
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Fysiske rammer

Læs mere her: https://astra.dk/forankring/kompas/fysiske-rammer
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Forvaltningslandskabet

Spørgsmål til refleksion
● Hvilke mulige medspillere i andre forvaltninger eller uden for kommunens

forvaltning kunne du tænke dig at engagere i et løft af naturfagsområdet?
● Hvilke barrierer ser du for at inddrage nye medspillere?
● Hvad er dine ideer til at fjerne mulige barrierer?
● Hvem kan du alliere dig med, når du skal udvide samspillet om naturfag?

Læs mere på: https://astra.dk/forankring/kompas/samspil
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Kompetenceløft af lærere og
pædagogisk personale
Kompetenceudviklingen spænder ofte over hele børne- og ungeområdet i en
kommune. Der er fokus på udvikling indenfor og samspil mellem dagtilbud,
grundskole og ungdomsuddannelser. Naturfagskoordinatoren kan spille en central
rolle, da det ofte er den funktion i kommunen, der har overblikket over
udviklingsbehovene og -potentialerne på alle niveauer i kommunen.

De senere år har der været forsket mere og mere i, hvilke typer
kompetenceudviklingsforløb, der giver det bedste udbytte. Der er efterhånden bred
enighed om:

● at forløbene skal have et stærkt fokus på at udvikle den konkrete praksis til
gavn for vores børn og unge

● at forløbene skal have en længere varighed - typisk over flere år

● at forløbene har indbygget en vekselvirkning mellem kursusdage med eksterne
undervisere og udvikling i egen praksis hjemme på institutionen

● at man samler mange pædagoger, naturfagslærere eller naturfagsteams i en
kommune i samme forløb

Spørgsmål til refleksion

● Hvilke planer har kommunen for naturfaglig kompetenceudvikling?

● Hvordan er naturfaglig kompetenceudvikling integreret i sammenhængene
mellem dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser i kommunen?

● Hvordan indtænkes faglige ressourcepersoner som naturfagskoordinatoren,
skoleledelser og naturfagsvejledere i kompetenceudviklingen?

● Hvilke behov i kompetenceudviklingen vurderes som det største i kommunen?

Læs mere på: https://astra.dk/forankring/kompas/kompetencer
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Den hemmelige opskrift

●Fokusér på opgaven:

Hvad er det vi gerne vil?

●Lad opgaven sætte holdet:

Hvem kan hjælpe os?

●Styr på vision og rammer:

Hvor skal vi hen?

●Evaluer løbende:

Er vi på rette vej?

Den hemmelige opskrift stammer fra professor Jacob Torfings oplæg om “Opbygning
af Kapacitet til Samskabt Naturfagsudvikling i Kommunen”, der blev præsenteret på
UdviklingsRum 2021-22 workshop 1, februar 2021.
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