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Indsatsområde 5: Lokal prioritering, faglige 
netværk og samarbejde

• styrke lokal forankring af  indsatser der skal støtte undervisningen i de naturfaglige og 
naturvidenskabelige fag – lokalt ejerskab

• effektive og udbytterige praksisfællesskaber, netværk og samarbejde mellem skoler og det 
omgivende samfund, bl.a. virksomheder

• styrke kommunale strategier og etablere naturfagskoordinatorer

• alle skoler og ungdomsuddannelser har ressourcepersoner, der kan facilitere og koordinere 
lokale indsatser

• Etablering af  netværk for ressourcepersoner på tværs af  institutionerne – faglige netværk
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-styrke STEM-fagene gennem en sammenhængende uddannelseskæde!

• Faglige netværk og samarbejde på langs – skabe faglig progression gennem uddannelseskæden
• Lokalt ejerskab

Hvad vil vi?

Hvad kræver det?
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• Hvilke lokale fortællinger byder Skiveegnen på? – Rent Liv: Livet, 
Fjorden, Maden, Energien

• Hvordan tænker vi Teknologiforståelse ind i uddannelseskæden?

• Talentudvikling på langs med uddannelseskæden?

• Hvordan får vi i højere grad fat i de elever, der ikke naturligt vælger 
naturfag? Og hvordan får vi i højere grad pigerne med?

• Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde

- Internt på institutionen

- Mellem institutioner

- Institutionerne imellem og mellem institutioner og virksomheder 
(Skive Kommunes Naturfagshandleplan)

Den røde tråd:

Hvad skal eleverne kunne, når vi modtager dem? 

Hvad kan eleverne, når vi sender dem videre? 

Har vi undervisningsforløb, der kan understøtte dette?

Vi ønsker, at vore fællesskaber skal være 
kontinuerlige Professionelle Lærende

Fællesskaber – et forum, hvor vi 
samarbejder og videndeler gennem et 

netværk, som skal være med til at styrke 
samarbejdet og sammenhængen i 

uddannelseskæden. Netværket skal være 
centralt koordineret af  en person udpeget 

til at varetage, den overordnede 
koordinering af  skoletjenester, lokale- og 
kommunale aktører, skoler, dagtilbud og 

ungdomsuddannelser. 

Vision, lokalt ejerskab og forankring

Naturfagshandleplan - Skive Kommune

https://skive.dk/borger/born-unge-og-familie/dagpleje-vuggestue-og-bornehave/sammenhaengende-bornepolitik/handleplaner/naturfagshandleplan/
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