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Hvad angav I som de største udfordringer
umiddelbart efter internatet i Jammerbugt

1. Sammenhæng på tværs
● At implementere "naturfagsstrategien" som et element, der

understøtter kommunens øvrige strategiske mål.
● At få sparret nok sammen, og finde en proces som passer ind i

de fleste af kommunes kontekster.
● At skabe en fælles handleplan ift. at skabe et fælles ståsted for

naturfag i kommunen, hvor den samtidig giver mening og er
lokalt forankret ude på skolerne

● Kompleksitetsreducering af alt det der bimler og bamler både i
naturfag, STEM og generelt.

2. Ejerskab og implementering
● At få implementeret strategien, så brugerne føler ejerskab.
● At udbrede kendskab, opbakning og engagement for

kommunens naturfagsstrategi, som er vedtaget efter en proces
med begrænset brugerinddragelse.
Hvordan kan vi rette op på det manglende kendskab og ejerskab
blandt de helt centrale aktører på området? (ledere, lærere,
pædagoger, forældre, fritidslivet osv)

● At få skabt det gode forum hvor flest mulige lærere deltager.
● At få skabt netværk for lærerne, få dem til at føle ejerskab og se

værdien i disse
● Finde en måde vi kan binde vores empiri og data sammen til en

strategi, som bliver dynamisk og anvendelig i hverdagen og ikke
et "dødt" dokument.

3. Inddragelse, involvering og informanter
● At få skabt en inddragende proces, som hverken bliver for tung

eller for snæver.
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● At få skabt plads imellem mange faglige dagsordner til at få
gennemarbejdet et udkast til strategi med lederne.

● Jeg sidder i stor kommune og tænker det kan være svært at få
nok informanter til at kunne bruge samme design. Vi kommer til
at skulle efterspørge hjælp fra andre forvaltninger, hvis vi skal
anvende det viste design.

● At vurdere, om vi har nok data allerede, fra tidligere, og hvis vi
skal supplerer, hvordan gør vi så det?

4. Rammer, tid, fokus og politik
● Vores største udfordring er, at vi ikke har og heller ikke får en

naturfagsstrategi.
● Timer til at omsætte tanker, ideer og pejlemærker til konkret

strategi.
● Tid, men det skal nok gå
● Vi skal passe på ikke at brede os for meget. Lige nu har jeg så

mange bolde i hovedet, at jeg kan frygte, at processen bliver for
bred og lang.

● Kommunalvalget
● Valgår

5. Mindset
● Vi ser muligheder ikke udfordringer ;-)

Med venlig hilsen
Hans og Flemming

Fotos fra en rækkehushave: Korsedderkop, Sort havemyre, Skakbræt-Mariehøne og
Skjoldbillelarve samt Fliget Takvinge (Det Hvide C).
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