
Hjemmeopgave til Astra 31/3, Ishøj kommune
1. Beskriv teamets mandat og dets organisatoriske sammenhæng.

a. Vi har mandat fra vores centerchef til at beskrive 
“Hvordan vi i Ishøj arbejder med naturfag”. 
(Vi har altså ikke mandat til at udarbejde en strategi). 

b. Teamet består af 4 personer, der repræsenterer hver sin “skarpe brille”: 
Naturvejlederbrillen/Forvaltningsbrillen/Skolebrillen/Dagtilbudsbrillen. 
 

1. Skitser den ønskede situation på naturfagsområdet:
● Alle voksne (på naturfagsfeltet) ser sig som en vigtig brik af den fælles

indsats med naturfag i Ishøj
● Alle børn/elever oplever sammenhæng, og progression på deres

naturfagsudvikling/rejse fra 0-16 år, således at de når deres fulde potentiale
samt bliver naturbevidste verdensborgere.

1. Hvad skal forandringerne og de positive virkninger føre hen til?
● Det skal give os visuelt overblik over de enkelte indsatser, faciliteter og

kontaktpersoner og indbyrdes sammenhænge (kortlægning)
● Det skal give os en opmærksomhed på allerede igangværende aktiviteter og

forløb. Aktiviteter og forløb vi med fordel kan videreudvikle og medtænke i
det videre arbejde med at opbygge en systematik med rød tråd og
progression, vi kan arbejde videre ud fra både med et fagfagligt fokus, men
med didaktisk fokus fx metoder som Engineering og mikroforsker.
(systematik)

● De skal hjælpe os til at navigere i hele feltet, der er vigtige for at lykkes
(navigation)

● De skal medvirke til kommunikation/narrativ internt i kommunen og som
eksternt formidling og hjælpe nye medarbejdere godt på vej
(kommunikation)

1. Hvilke forventninger og positive virkninger skal målgruppen mærke?
Målgruppen har vi defineret som: 
“De voksne” (Vi har defineret et medarbejderperspektiv i både vores
forvaltning, vores dagtilbud, vores skoler samt vores samarbejdspartnere).

Målgruppen skal mærke at de hver især udgør en vigtige brik for børnenes
naturfaglige udvikling. De skal føle sig støttet i opgaven, og at de ikke alene
om ansvaret. De skal kunne sætte fingeren ned på kortlægningen og sige til
sig selv “her gjorde jeg en naturfaglig forskel”.
Ultimativt vil målgruppen mærke, at de bygger videre på et naturfagligt niveau,
som deres kolleger har været med til at danne, og som de selv skal give
videre til andre kolleger (brobygning).

(Krav til formen: Værktøjet skal være dynamisk - vi skal løbende kunne opbygge og justere)

BH Rasmus, Morten, Mads og Nina


