
RISBJERGSKOLEN
 

Funktionsbeskrivelse 
 
 
 
Funktion: Naturfagsvejleder 
(funktionens titel) 
 

Indledning: 
Vejlederfunktionen skal være med at kvalificere og udvikle naturfagene på 
Risbjergskolen. Hensigten er at styrke naturfagenes progression og 
naturfagsundervisere via vejledning og vidensdeling. Vejlederens rolle er at 
rammesætte og kvalificere arbejdet med naturfagene i samarbejde med kolleger. 
 
 

Beskrivelse: 
(funktionens indhold) 

● Fagrepræsentant naturfag 
● At deltage i budgetudvalget og prioritere ønsker fra naturfagene til 

buddgetønsker. 
● At deltage i PU og VT 
● At have overblik over tiltag og ændringer der vedrører fagene.  
● At orientere og vejlede kolleger i forbindelse med ovennævnte ændringer og 

tiltag. 
● At vejlede kolleger ifbm årsplaner og læringsplaner i fagene. 
● At holde arbejdsmøder med kolleger om at udvikle nye tiltag i deres 

undervisning, f.eks. at benytte foldebøger, nyt udstyr. 
● At have overblik over -og vejlede kolleger i progressionen i fagene. 
● At være bindeled mellem sciencekommune og kolleger. 
● At videreformidle tilbud fra eksterne aktører og skoletjenester og sætte dem 

i relation til fagene. 
● I samarbejde med ledelsen at udvikle en plan for Risbjergskolens 

naturfaglige-profil. 
● At inddrage kolleger i udvikling af- og styrkelse Risbjergskolens 

naturfagsprofil. 
● At planlægge og afholde arbejdsdage, kurser f.eks. UiU forløb og 

fagteammøder. 
● Arbejde med Grønt flag Grøn skole. 
● Udarbejde ansøgninger til nye projekter og søge midler hjem. 
● Koordinere naturvidenskabsfestivalen i uge 39. 
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Formål: 
● At styrke naturfagene fagligt og didaktisk på Risbjergskolen 
● At styrke naturfagligt samarbejde horisontalt og vertikalt på Risbjergskolen 

 

Årshjul: Årshjul ligger her 
(uge, måned, år) 

● Februar - revidering af funktionsbeskrivelse 

Samarbejdsrelationer: 
(teams, forældre, elever, kollegaer, ledelse) 

● Samarbejder med naturfagskolleger om udvikling af naturfagene. 
● Samarbejde med eksterne aktører om udvikling og kvalificering af 

naturfagene 
● Samarbejde med ledelsen om tiltag og fokusområder vedrørende styrkelse 

naturfagene fagligt og didaktisk. 
● Øvrige vejledere på skolen  
● Forældre 

Særligt for denne funktion: 
(andet, udfyldes ikke nødvendigvis) 

●  
●  

 
De nuværende indehavere af funktionerne udarbejder udkast til funktionsbeskrivelserne 
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https://docs.google.com/a/g2650.dk/document/d/1kLNaCYn6dMBOO4AZNd55OLJ1Mo07FxZml4oMuw1a9OA/edit?usp=sharing

