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ASTRA hjemmeopgave til d. 31. marts 2021 

I Furesø kommune håber vi, at vi i gennem Astra får ny viden og inspiration til 

at udvikle naturfagsundervisningen og arbejdet med naturdannelse i kommunen. 

Helt konkret håber vi her og nu gennem sparring i Udviklingsrummet at få 

inspiration til udarbejdelsen af ny naturdannelsesstrategi for kommunen. 

 
A. Teamets mandat og dets organisatoriske ophæng. 

 

Furesø kommune er repræsenteret i ASTRA Udviklingsrum ved Peter 

Thomsen, Johnny Skjoldborg Krog og Eva Theil, som alle er del af kommunens 

arbejdsgruppe for det naturfaglige område. Peter er skoleleder på Lille Værløse 

skole, Johnny er daglig leder på Skolelandbruget og Eva er udviklingskonsulent 

i Fremtidsværkstedet, som er en del af kommunens skoleforvaltning. Peter 

Thomsen og Johnny Skjoldborg Krog er derudover kommunens to 

naturfagskoordinatorer. Den naturfaglige arbejdsgruppe refererer til skolechefen 

og understøtter de strategiske indsatsområder på skoleområdet.  

 
 

B. Skitsér den “ønskede situation på naturfagsområdet” i jeres kommune, som I 

ser den på nuværende tidspunkt: 

 Hvad skal forandringer i sidste ende føre til? 
 Hvilke forandringer og positive virkninger skal målgruppe(r) 

mærke? 

 

I Furesø kommune ønsker vi at en stærk naturfagsprofil og en tydelig 

progression i børn og unges naturdannelse fra 0-18 år. Det betyder, at vi 

arbejder bevidst og målrettet med naturdannelse, ikke kun i 

naturfagsundervisningen, men i daginstitutioner og i alle skolens fag. Det 

er vores håb, at vores nye naturdannelsesstrategi vil understøtte os i at 

realisere denne ambition.  

 

For det enkelte barn eller den enkelte unge ønsker vi, at de skal opleve 

naturen og uderummet som en kontinuerlig og integreret del af deres 

dannelsesrejse i både daginstitution og skole. Vores ambition er, at 

indsatsen skal bidrage til, at unge efter endt grundskoleuddannelse har en 

stærk naturfaglig dannelse, som bidrager til at træffe oplyste valg om 

fremtidig uddannelse både indenfor STEM og de praktiske fag. 

Derudover tror vi på, at en stærk og tydelig naturdannelse kan bidrage til 

udvikling af værdifulde sociale, faglige og personlige kompetencer, som 

de unge kan tage med sig i deres fremtidige dannelse og uddannelse.  


