Program
Nationalt naturfagsvejledernetværksmøde 5. april 2022 i
Odense Congress Center, lokale: “Odense”

11.30 - 12.30
Flydende ankomst og netværksfrokost
12.30 - 12.45
Velkomst ved Astra
12.45 - 13.30
Status og ny inspiration til dig og dit fagteam v/Sidsel Hansen og
Mette Pawlik Thorsen, Børne- og Undervisningsministeriet
Implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi har bl.a. et
stærkt fokus på praksisnær kompetenceudvikling. BUVM præsenterer
indsatser, som kan understøtte den faglige og didaktiske udvikling i
naturfagsteamet, og giver konkrete eksempler på, hvordan nye
inspirationsmaterialer kan anvendes i praksis.
Der lægges desuden op til en drøftelse af perspektiver i naturfagene, bl.a.
i lyset af stigende fokus på uddannelse for bæredygtig udvikling.
13.30 - 14.45 Model for samtale om skolens naturfaglige kultur.
Sidste år præsenterede Astra en prototype på en “Model for samtale om
skolens naturfaglige kultur”. I år får I mulighed for at afprøve den
færdige model. Efter en kort introduktion skal I arbejde med perspektivet
"Hvem er vi?" med fokus på, hvem I er og hvordan I ser jer selv som
naturfagsvejledere. Intentionen med det nye redskab er, at I på jeres
egen skole kan facilitere en samtale om fundamentet for jeres fælles
udvikling af naturfagsundervisningen.
14.45 - 15.15
Pause m/forplejning
15.15 - 16.30
Progression i naturfagene? Konkret materiale til den berømte
røde tråd v/ Christina Frausing Binau, Astra
Vi dykker ned i de såkaldte progressionsbeskrivelser, der er udarbejdet til
at følge de ti erkendelser i Naturvidenskabens ABC til dørs - og finder ud

af, hvordan de kan bruges med fagteamet, hvis I også er optagede af at
skabe “den røde tråd” i naturfagene på jeres skole.
16.30 - 16.45
Pause
16.45 - 17.15
Naturfaglige undersøgelser i naturfagsvejlederperspektiv v/ Lene
Christensen, Astra
Med udgangspunkt i en kvik, lille undersøgelse får du en kort introduktion
til konkrete emner, du og naturfagsteamet kan arbejde sammen om i
forbindelse med naturfaglige undersøgelser.
17.15 - 17.30
Afrunding og evaluering, v. Astra
17.30 - 19.00
Netværk og fælles middag
19.15 - 19.45
Videnskabsår22 v/ Anja C. Andersen
20.00 - 21.00
Uformelt aftenprogram

