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Projektdeltagere: Manfred Conrath, pædagogisk konsulent PUC & Lene Pagh, leder PUC

Teamets mandat og dets organisatoriske ophæng

Skolechefen har ønsket, at PUC Aabenraa aktivt understøtter arbejdet med skoleområdets

strategiske mål 6:

Alle elever arbejder i løbet af et skoleår aktivt med bæredygtig udvikling gennem FN´s verdensmål.

Den 26. februar 2020 godkendte Byrådet Strategi for Bæredygtig Udvikling i Aabenraa Kommune

2020-2025. Formålet med strategien er at sætte en fælles ramme og retning, der gør, at vi sammen

skaber mulighederne for, at nuværende og fremtidige generationer kan leve det gode liv. Det gør vi

ved at gøre Aabenraa Kommunes udvikling endnu mere bæredygtig – både miljømæssigt,

økonomisk og socialt.

Projektdeltager Manfred Conrath og Lene Pagh er ansat i PUC Aabenraa, som er en selvstændig

enhed under Skole og Undervisning, Aabenraa Kommune. PUC består af et team af leder,

konsulenter, tovholdere, vejledere og administrative medarbejder, der varetager en række

administrative, pædagogiske og udviklingsorienterede opgaver inden for undervisning og læring,

kultur, IT og læremidler.

PUC Aabenraa skal vejlede og understøtte skolernes arbejde og i samarbejde med skolerne bidrage

til udvikling af den enkelte skole og af hele skolevæsnet. Herved fungerer PUC som pædagogisk

drivkraft og inspirator, som styrker netværk og vidensdeling.

Kerneopgaven i PUC Aabenraa er alle elevers læring, dannelse og trivsel.

Med udgangspunkt i gældende lovgivning og politikker understøtter PUC Aabenraa udviklingen af

pædagogiske tiltag, og i samarbejde med lederne og skolernes pædagogiske personale arbejdes

der for at skabe optimale vilkår for aktive, sunde og velfungerende læringsfællesskaber.

Skitsér den “ønskede situation på naturfagsområdet” i kommunen:

- Hvad skal forandringer i sidste ende føre til?

- Hvilke forandringer og positive virkninger skal målgruppe(r) mærke?

Skolernes skal opleve, at PUC sætter fokus på naturfagsområdet og understøtter skolernes arbejde

med strategisk mål 6 og bæredygtig udvikling.

Vi laver naturfaglige ressourcesamlinger som inspiration til alle undervisere på alle klassetrin.

Vi sikrer naturfaglig inspiration og praksisnær videndeling i kommunale netværk.

Vi involverer elevråd og fælleselevråd i arbejdet med bæredygtig udvikling i Aabenraa Kommune.

Vi skaber overblik over og sammenhæng mellem en række forskellige naturfagsindsatser og sikrer

et kommunalt samarbejde, som giver alle merværdi. Det drejer sig bl.a. om sammenspilsprocessen

mellem skolerne og Åben Skole tilbud, Makerspace Aabenraa, folkebiblioteket, naturskolerne og

erhvervsskolerne m.fl.

I sidste ende er målet handlingskompetence elever og undervisere inden for naturfagsområdet og

bæredygtighedsområdet, så vi i fællesskab kan leve op til de strategiske mål i Aabenraa Kommune.


