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Ledelse, der løfter naturfagundervisningen 2020

Spørgeguide til sparring 

Formål
Sparring med andre deltagere omkring de udarbejdede 
naturfagshandleplaner med det formål, at deltagerne får 
værdifulde inputs og refleksioner med hjem til det videre 
arbejde med egen naturfagshandleplan.

Tid
40 minutter

Proces
1. To grupper sidder sammen i et grupperum og 

giver hinanden feedback på forskellige dele af 
handleplanen. 

2. Begynd med en kort præsentation, inden I tager fat 
på sparringen. 

3. Vær opmærksom på, at der er ca. 15 minutter til at 
den ene gruppe kan give konkret sparring til den 
anden gruppes naturfagshandleplan. Efterfølgende 
byttes der om på rollerne. 

4. Tag udgangspunkt i de formulerede spørgsmål. Notér 
gerne undervejs i naturfagshandleplanen. 
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Spørgeguide til naturfagshandleplan

Havde I inden dagens arrangement allerede et formaliseret og 
strategisk samarbejde omkring naturfagsudviklingen på skolen?

Er der i jeres arbejde med naturfagshandleplanen noget, I særligt vil 
fremhæve?

Har I gjort jer overvejelser om der er andre personer, som skal 
involveres i udarbejdelsen af naturfagshandleplanen?

Hvad tænker I er next step ift. at arbejde videre med jeres 
naturfagshandleplan?

Generelle 
spørgsmål

Hvilke generelle udfordringer har I på skolens ift. 
naturfagsundervisningen og udvikling af naturfagsområdet?

Har der i jeres arbejde omkring naturfagshandleplanen været en 
fælles forståelse for hvad der der udfordrer jer på jeres skole?

Hvordan vil i adressere de nationale udfordringer? 

Udfordringer

Tegn
Er der i jeres formulerede tegn særlige opmærksomhedspunkter, som 
skal følges til dørs?

Mål Er der i jeres formulerede mål nogle, som er lettere at opfylde end 
andre? 

På hvilke måder vil I understøtte og evaluere jeres opstillede mål?

Virksomme 
indsatser

Er der samspil mellem skolens nuværende indsatser på 
naturfagsområdet og de kommunale mål og strategier for 
skoleområdet?

Har I øje for de nationale initiativer og tiltag på naturfagsområdet i 
jeres nuværende indsatser? 

Nye indsatser
Giver jeres valgte indsatser anledning til tværfagligt samarbejde?

Er der i jeres nye indsatser synergier til skolens generelle 
udviklingsindsatser?


