
Uddrag af deltagersvar ved UR2-workshop 2 pr. 21.4.21

Hvad ser du som dit kommuneteam’s største udfordring i forhold til at I kan nå jeres
mål?
(Respondenterne er oplyst om at “Svaret deles med de øvrige deltagere i UdviklingsRum
2021-22”)

● Tid, prioriteringer i kommunen
● At der er så mange andre projekter, som også er vigtige og som fylder dagsordenen.
● Den store kortlægning ift. grøn dannelse og undervisning
● At få opstartet et netværk der fungerer i dagligdagen
● ressourcer og udviklings-kursustid
● At få fundet de rigtige folk  - at få indsnævret, hvad vi vil.
● at samle det rigtige hold til at vejlede vores strategi
● Forankring i centerledelse ovf. politisk forankring.
● At vi ikke har fået lov hjemmefra til handleplan/strategi
● Covid-19 - udfordringer
● Det ved jeg ikke, jeg tror det er at det politiske niveau får besluttet strategien. Jeg er

meget optaget af, at naturfagsvejlederne og naturfagslærerne får ejerskab til
strategien. Jeg er stor fan af Søren Hermansen fra Samsø, hans arbejde med at få
arbejdet med ejerskab til det arbejde, han har lavet med energiøen samsø. Det kunne
være fint, at få en til at tale om hvordan man får skabt ejerskab.

● At få lærerne ude på skolerne til at tage en kommende handleplan til sig.
● At få skabt den røde tråd for vores arbejde, og finde ud af, hvem der skal med.
● Vores største udfordring er lige nu, er hvordan vi kommer videre. Vi tænker i retning af

en kommunal handleplan
● Facilitering til skabelse af lokal engagement til både proces og eksekvering af

kortlægning/handleplan  skabelses af lokal/kommunal naturfaglig kultur
● behovet for kommunikation, samarbejde, at alle parters kompetencer sættes i spil, at

man rent faktisk samarbejder i praksis.
● Kommunikationen til lærerne er stærkt begrænset i Silkeborg Kommune af

administrative årsager. Dernæst har kommunen rigtig mange skoler, så det kan blive
en kompleks størrelse at få etableret det eller de netværk, der ønskes.

● at skabe ejerskab på skolerne til den fælles naturvidenskabelige udvikling i Aabenraa
Kommune


