
 

Naturfag – UdviklingsRum 2021-22 
 
Tilbagemelding på ”den ønskede situation på naturfagsområdet” – Jammerbugt  
 
Teamets mandat og organisatoriske ophæng 
Teamet fra Jammerbugt Kommune består af skolelederne Søren Wille Jeppesen og Pernille 
Hovaldt. 
Vi er valgt til at repræsentere den samlede skoleledergruppe bestående af 12 skoleledere, 
en ungdomsskoleleder og en naturskoleleder. 
Teamets mandat: 

• I Jammerbugt Kommunes skolevæsen er der pt. to store naturfagssatsninger, der 
strækker sig over de næste to år: 

o Etablering af makerspaces på alle skole 

o Uddannelse af lærere på alle skoler i Engineering - didaktik og metode 

Teamets mandat er at designe en proces for arbejdet med at formulere en 
naturfagsstrategi, der skaber en rød tråd mellem satsningerne, skolernes 
naturfagsundervisning og kommunens skolepolitik. 

• Teamet skal udarbejde et kommissorium for en arbejdsgruppe/et naturfagsnetværk 
bestående af undervisere og ledere, der skal udarbejde strategien. 

• Teamet skal ligeledes udarbejde forslag til inddragelse af eleverne i arbejdet. 

 
Den ønskede situation 
I Jammerbugt Kommunes skolepolitik er der formuleret en række pejlemærker for 
undervisningen i kommunens skoler – f.eks. 
 

• Vi har øje for og inddrager elevernes hverdagsliv i læringssituationer. 

• Vi benytter de nyeste undervisningsteknologier og pædagogisk viden. 

• Eleverne bruger, forstår og medskaber den teknologiske udvikling. 

• Eleverne inddrages i udvikling af skolen og undervisningen. 

• Vi er lydhøre og nysgerrige overfor nye initiativer. 

• Alle har vide muligheder for at være eksperimenterende og medskabende. 

 
Vi ønsker, at den kommende naturfagsstrategi skal være med til at omsætte pejlemærkerne 
til en naturfagsundervisning, hvor der lægges vægt på problembaserede, konkrete, 
praksisrettede og elevaktiverende undervisningsforløb.  
 
Ønskede positive virkninger for eleverne 

• Sammenhæng og progression i undervisningen både på langs (0. til 9. klasse) og på 
tværs (fællesfagligt samarbejde), der støtter elevernes læring og motivation. 

• Udvikling af elevernes skabende og entreprenante evner. 

• Større inddragelse af praktisk relevant arbejde. 

• Større anvendelse af teoretisk naturfaglig viden. 

• Udvikling af relationer til omverdenen (”åben skole”). 
 


