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UdviklingsRUM – hjemmeopgave 

 

Mandat og ønskesituation for naturfagsområdet i Vesthimmerland 

UR2 team: 

Lars Kjølby Lund (naturfagslærer på Østermarksskolen) 

Gitte Petersen (konsulent på Børne- og Skoleforvaltningen) 

Teamets mandat og organisatoriske ophæng 

Tilslutning til dette udviklingsrum er aftalt med Skolechef Anders Norup.  

Baggrund for tilslutningen er, at der kontinuerligt arbejdes med at løfte elevernes faglige niveau på kommunens 

skoler. Det er bl.a. sket gennem opkvalificering af linjefagsuddannelser, en særlig indsats i forhold til matematik og 

læsning og uddannelse af vejledere på de to områder. I den kommende udviklingsplan, som skal være gældende fra 

sommeren 2022, er der planlagt et øget fokus på bl.a. naturfagsområdet. Det vurderes derfor, at være en god 

mulighed at deltage i dette UdviklingsRum for strategisk forankring af naturfagsudvikling i kommunen. 

Der har de sidste to år været en begyndende kontakt til Astra omkring muligheder for udvikling, og der er oprettet et 

frivilligt netværk for naturfagslærere, der mødes to gange årligt. Det er dog kun en lille gruppe af ildsjæle, der 

deltager, men de er taget med på råd omkring formuleringen af ønsker for fremtiden. 

Ønskesituation for naturfagsområdet: 

Hvad skal forandringerne i sidste ende føre til? 

 Alle naturfagslærere er fagligt velfunderede, og har forståelse for naturvidenskabelige principper 

 Der arbejdes med virkelighedsnære problemstillinger i mange forskellige læringsmiljøer  

 Udeskole er en naturlig del af naturfagsundervisningen 

 Alle de mange lokale miljøer udenfor skolen er kendte og bruges meget i naturfagsundervisningen 

 Alle de lokale ressourcepersoner er kendte og bruges meget i naturfagsundervisningen 

 Undervisningsforløb til udeskole, lokale miljøer og lokale ressourcepersoner er samlet på en fælles platform, 

som alle lærere kan tilgå 

 Alle skoler deltager i naturfagsnetværk, hvor der videndeles om ”best-practice” i faget 

 Naturfagsnetværket arbejder kontinuerligt med at skabe den røde tråd i naturfagsundervisningen 

 Dagtilbudsområdet er kompetenceløftet, så de understøtter det arbejde, der foregår igennem skoleforløbet 

 Der afholdes et årligt møde om naturfag, med deltagelse fra både dagtilbud, indskoling, mellemtrin og 

udskoling 

 

Hvilke forandringer og positive virkninger skal målgruppen mærke? 

 Flere børn skal være interesserede i naturfag 

 Flere børn skal være dygtigere i naturfag 

 Flere børn får mulighed for at fordybe sig i lokale udfordringer, der er inden for deres rækkevidde 

 Flere børn får en forståelse for deres eget samspil med naturen 


