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Ledelse, der løfter naturfagundervisningen 2021

Før – under – efter
Når eleverne skal have et undervisningsforløb, der 
involverer et besøg ude af de vante rammer, så er det 
almindeligt, at lærerne tænker “før-under-efter”. Med 
dette ark vil vi inspirere til det samme for jer, der skal 
deltage i “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen 
2021”.

Før
Inden I deltager i “Ledelse, der løfter 
naturfagsundervisningen 2021” opfordrer vi jer til at 
reflektere over jeres skoles udfordringer og styrker på 
naturfagsområdet, gerne sammen med naturfagslærerne 
i det omfang, det praktisk lader sig gøre.

I kan fx
• afsætte 20 min. på et allerede kalendersat møde
• aftale at spise frokost sammen i 

naturfagslærergruppen med den/de repræsentanter 
fra ledelsen, der deltager i arrangementet

• kigge i gamle referater fra teammøder i 
naturfagsteamet

• sende et kort spørgeskema eller en mail med 
spørgsmål rundt til alle naturfagslærere på skolen.

Tal fx om
• Hvad er vores skoles tre største styrker, når det 

kommer til naturfagsområdet?
• Hvad er vores skoles tre største udfordringer, når det 

kommer til naturfagsområdet?
• Hvilke nationale, kommunale og lokale mål eller 

indsatser ser vi en tydelig sammenhæng med, når vi 
arbejder på naturfagsområdet sammen?

• Hvilke andre områder og indsatser på skolen og i 
kommunen ser vi naturfagsområdet i sammenhæng 
med?

• Hvad er vores ultimative drømmescenarie for 
naturfagsområdet på skolen?
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Under
I løbet af “Ledelse, der løfter naturfagsundervisningen 
2021” får I anledning til at arbejde med skolens 
udfordringer, mål og indsatser i en forandringsteori. 
I får inspiration til indhold ift. naturfagsområdet 
(fx undervisningens indhold, fagdidaktik og 
kompetenceudvikling) og til den faglige ledelse af 
området. Men I får også god tid til at bringe jeres egne 
refleksioner i spil og til at fastholde dem i et udkast til 
“Skolens naturfaglige handleplan”.

Efter
Når I kommer tilbage til skolen fra “Ledelse, der løfter 
naturfagsundervisningen 2021”, så har I et udkast til 
en lokal naturfagshandleplan med jer. Nu skal den 
blive til konkret virkelighed på skolen, og derfor er det 
vigtigt, at I får den sat på et fagteammøde, hvor den/de 
repræsentanter fra ledelsen, der deltog i arrangementet, 
også deltager. 

I kan fx
• gennemgå den lokale naturfagshandleplan for alle 

naturfagslærerne og forklare jeres prioriteringer og 
begrundelser

• be’ om input til “virksomme indsatser” og “nye 
indsatser”-felterne

• sammen indgå aftaler om, hvordan og hvornår I skal 
følge op på naturfagshandleplanen

Alle materialerne fra “Ledelse, der løfter 
naturfagsundervisningen 2021” bliver stillet til rådighed, 
så dem kan I inddrage i det omfang, I finder det relevant. 
De bliver lagt på astra.dk under naturfagsvejledertemaet.


